
KONINKLIJKE LANDMACHT 

Commandant 1 Legerkorps 

Postbus 9019 
7300 AE Apeldoorn 

Telefoon 055-775433 
MEC 6-513 

Uw brief Uw kenmerk 

Onderwerp 
Rapportage WP Skn nr. 9 

GEHEIM 

Expl 5' 

C- 101 Midcie 
C- SMID t.a.v. Afd Gevinln 
C- 102 EOV cie 

Ons nummer 
6392/C/Geh 

Datum 
12 oktober 1989. 

1. Hierbij doe ik u toekomen de door bur Slo G2 - 1 Lk verzamelde 
W.P. gegevens over de periode 31-05-1989 t/m 30-09-1989, 
teneinde deze te doen verwerken in uw archief. 

2. De, ook in uw bezit zijnde, basis slagordedocumenten hebben als 
basis gediend. 
De meldingen betreffen dan ook aanvullingen en/of afwijkingen 
op deze slagordedocumenten. 

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

4. Declassificatie van deze gegevens is zonder schriftelijke 
toestemming van G2 - 1 Lk niet toegestaan. 

5. Voor vragen over deze rapportage kunt u bellen met tsl 2420. 

Bijlagen 
1 

DE COMMANDANT - 1 LEGERKORPS 
VOO 

V HOOFD SEC E G2 

/ R~r......_i_-
~aJoor 

GEHEIM 
Bezoekadres 
Frank van Bijnenkazerne 

Doorkiesnummer 
6-513-2420 

Verzoeke bij beantwoording datum, nummer en onderwerp te vermelden. 
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BRON: MID/Kl Intsum n~ 128/89 van dd 050789 
VA 27/89 van dd 030789 
CDMNDRTHAG Weekly intsum nr 001;jul/89 van dd 060789 
COMTWOATAF Weekly intsum n~ 88l;jul/89 van dd 068;89 
ISAM 6/89 van dd 280789 
COMNORTHAG GLO Intsum 06/89 van dd 070889 
UK INTREP juni 89 van dd 280889 
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DOOR DE KL ZAL IN HET VERVOLG (vanaf datum van bevengenoemd 
intsum) VOOR DE GSFG DEZE AFKORTING (WGF) WORDEN GEHANTEERD. 



Op 17-05-89 is e~ een f orme l e afscheidsc?~emonie voo~ 

een soo~ elij~e 

manif e 3ta t 1e op 18-05- 89 te Prenzlau we r d g ehouden voo~ 
::·? ~j ·r :C) ./ ::·=·:·: t~:j c1 Pi " 

Bi j 145 ITR/2 GT A z ijn onlangs 2x 12 BMP- ingevoerd. 
Tevens we rd mel ding gemaakt van de aanwe zigheid van een ve~~~hd 
van bat groo t te te PUEGGEN ( P D 3 5 4 5) . 

0 E·? Et"'"'· r-·; t,•J ;.:"' ;:: .-.i. CJ J···; E• .:i. c:l \ iE; r·; i :• E·:• r··; \/! ' r-· k E• J···; d \..' iooi r ·I !:::; iJ. r· c::; C:) -\::. Y ''''' !:::; :.i. j 
DniJE'hi'"' . ..l..i.kf':.' l .ij k. 

S !~.D.W ....... P_F\.J.F.:.::r .... E\.PR ....... I:~J.: .. ~J. .. -.. ~:;;. !?l_ .. f?.O 

E r zijn a anwij zinqen dat bij 67 SA-4 h r-- i g /20 GA de SNOW DRIFT rdr 
is/wordt in q e voerd. 

B Fl [) 1\1 : c::: C::l l"·;jl\1 iJ F: ·r H r:~, c:• ~·.) 0?! E·? k 1 · .. ,... :.i. r·; t: •;::.t.:. m r·; I'"" (/! (Ö :::'; / i:'i iJ r·· I H 0::) V El n c:l c:l :? (/1 (/lil E;: 0::) 

COMTWOATAF Weekly intsum nr UU3/ap~ i H9 van dd 200489 
.--1..-4 
• ... 1• ... 1 

E?.i. j 67 SA-4 brig/20 GA 
cl {::! ~=~ (~,---· .l .l. .. (:i (-.:t n 

i . ~'=· / ,_,., o r·· d t . 
cL:? S (i -·- 1 l 

de SA- 4 v e rvan gen 
rdrs zijn wr n t e 

Rathenow, Doeberitz en Neurup pi n alwaar SA-4 sites v an d•• ze brig 
::::.i.. j r·; iJ""''; i t.u.E~E·? r-d . 
Een SA-11 Brig bestaa t uit vier aTon met elk 6 TE L 
rkn, r drs e n 4 translaaders met elk 4 rl.n. 
SA-11 brigs kunnen 24 doelen tegelijk aangrijpen 
d oe l en van een SA - 4 b r ig . 

BRDN: COMNORTHAG Weekly intsum nr 003/apr-/89 van dd 200489 

Er zijn aanwijzingen dat. bij ehdn van verhonden wap e ns binnen d e 
GSFG miln hun zwarte (tk ehdn) schouderpatjes hebben moeten 
verwisselen voor rode (mechinf) schouderpatjes, hetgeen wijst op 
mogelijke reorgan i saties. 

S.G.~J.lLt:l!;.RLN..~.W;.f.~.INf?. .. ... f!.l~L.§ ___ C?_B. 

BRDN: ISAM 4/H9 van dd 170589 

In de omgeving van de v oormalige SS-23 basis JENA-FORST (8 GA) is 
\/Dor·· h<?. t. f::.·~:::: r-s t·. v;~ .:-?t-:-:::r- <::~ei-i Df:::: "f S~-:-J··-l c:: 11 r::c::UD '' E.· hd V·J r·-n ., 
Dit wijst op een vermoedelijke herinvoering van de SCU D bij 8 GA. 
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BRON: COMNORTHAG Week ly intswm 002tmei!89 van dd 170589 

Mid den apr 89 werden de elementen van twee meehintbats incl BMP 
~~J (-:::· \/ \/ t q r··: ~· t. V·J c::· f·:· i:) ,-~\ t:. t. f.-~· 1 .... . i .:.i ;:-:::.· ! ... ! u . .i .. t~ r· rn c-::· t: \/ F.~ 1··· ilï :;:) t-:·:·: d ( ! 1 :i.. j k 
mr) en ca 50 vau·~ wrn op de ITR locaties. 

elijke wrn zijn gedaan bij c::: ,~\ 
• ...• '!''"!" 

De vermindering v an het aantal tks en de 
\/ t ;:~-.i n :.:-~ :L j n :.i.. r·, c! :.i.. c:: -=·=~~- t:. :.i .. \-:·:~ ·::~. \/ c1 u i'". d C:! -=::; -!:: t··- : . ..1. c: t.u. :...t 1··· \/ (·:·:-:· r·· .:::t !"'; cl {·:-::· r :.L r·i (:J " 

De v ermi ndering van ;.,, .... . ! .. 
i i':::.' L 

.. er··,·· , .. . 
I J.J .... . 

r:liTi 

( ···- ::? ~/! '_/, ) 

( ····-lj.(J:<.) waarschijnlijk worden gerealiseerd de r het 

T-80 BESTAND GSFG ········- ···········-················ .. -· .. ·····················-·······-·- .. ····················· 

BRON: COMNORTHAG Weekly intsum 002/mei/89 van dd 170589 

-:;; ·r!:> 
:.t. .1. c:·:i·r:n 

CDMTWDATAF Weeklv intsum 002/mei/89 van 

·r----HQj 

:;::::t i..,.!F.::u 
T -Ei,([.) 

·r-:::::.~~~ 

r·! r·! 
• ... !• .. .J 

:?U Cil''iFD 
J -Ei,D 
T ····H(il :'? u 7 j'·/j F.~ :0 T ..... .::~:.lJ. :.:-~ .i (:·2 rï CJ D t:. ) 

·t ~· r:·:-r·r-, 
•• = ... .: •• '--·' l .!...-· 

l}.·:_~· GTD 

t~!.PJE 

T---é~:..C:J. 

T ---f3Ç.~j 

·r __ .;: .. /1 
I 1... •• :··-r (:-::iE:= nc)c:,t.) 

C) /j. C:i jv! F;~ D 

·'' C!l..,.!hD 
.. ,,.q C:ii'·11~:D 

;=5 7 c31v1 r;.: D 
79 u·r:o 

·r-----F:!LJ 
T ·-~=;i,i;:ï 

T-··C-'!D 
T ·---~3(j 

T-64 (ehd wordt teruggetrok~en) 
·r ·····6'1· ( E:·:· l···,c:J '····.Je:. r·d t t.E:~ i,.·uq U F:! t:. ;···c:) kJ., er·, ) 
T·····h4 ;:·ei•:.::: r·:c)CJt) 

Sedert 1982 wordt de T-80 inqevoerd in de 'Forward Area'. 
Na de aangekondiude reducties zullen vermoedelijk alle overi ge 
ehdn van de GSFG zijn uitr met de T-80. 
Alleen bij 94 CJMRD zijn nog steeds geen aanwijzingen vCJor 
vervanqing van de T-(::.4 door de T-80. 
De vier divs (25 TD en 32 CJTD van 20 GA, alsmede 7 CJTD en 12 GTD 
van 3 SHOCK) welke worden teruggetrokken beschikken alle o;er de 
·r-·-i::-4 .. 

Beuin apr is de aanwezigheid vastgesteld van de T-·80 bij twee 
regn van 207 MRD/2 CJTA, waardoor mag worden aangenCJmen dat de div 
bezig is de huidige T-64 te vervanuen door de T-80. 
Recentelijk is wrn dai dit eveneens geschiedt bij 
GTD beide van 20 GA. 



BRON ~ COMNORTHAG Weeklv intsum 083/mei/89 van dd 290589 

zes Dlv van de GSFG 1~ een ve~hoging van ne~ aantal 

20 GA is dit geconstatee~d. 
Bij tenminste zeven ~egn u1t~ met ~ 

6x D-30 ontvangen. 

soort aanvulling op de 281 wordt gebruikt 
De ext~a· D-30's hebben het aantal 12?mm hw in MRD's ve~ 

E: c· r·, '='·u c::. r·· t ÇJ éo·:· 1 i j !-: 
waarbij het totaal 
De ve~hcging van de hoeveelheid art in de divs zal het erTec~ van 
de reducties zeker vuor een deel opheffen. 
Ç_c~mmg'n:\;, ;\ fi\t: . . XU",P ... J J,~J::::_:_ 
f-:: j j Cl E• d .o\. \/ ,;:;. .1 <;:;. 25 TD/20 GA genuemd. Deze div wu~dt in 

de SU. De~halve van de reducties 

BRON: 8HAPE Supint~ep 02i89 van dd 140689 

B.ij .-·:·iïi 
··=·· "·.' 

op l~niveau gevormd. 
E: :i.. r·; cl rnt:=· .i hE·h bt-:'!l ... r cl r·· cl r·· i c· f.)f.) .. ·-~2 1 b21 t. ;;:; -.../ E.\f"l c:! .1. \i<:''· ·-...· E\f"J :?Vl C::>P; !' q r:· 1 c.:o•(;_! ( ';··c:J 
:i..n JQTERBORG, DDBERITZ en TEMPLIN hun insts verlaten. 
Te FORSTENWALDE, waa~ de 88-21 afc:l/98 GTD/20 GA is gelege~d 1c de 
afrastering met de rest van de inst verwijderd en ,.jn R' 21 
caniste~s wrn alsmede ve~moedelij~e aan 88-21 ge~elatee~de 

hunkers gebouwd, terwijl tevens het gnhat/90 GTD uit deze inst is 
··-/f."!rtr-·ok kc·n. 
H:i..e~uit kan wo~den geconcludee~d 

zijn ge~esubordineerd en zijn stat 
dat binnen 20 GA de 88-21 
in F-"CtF:~=::TEt,~l·H~LDE. 

Soo~tgel:i..jke entwikkelingen hebben zich ee~de~ ook voo~gedaan bij 
-:-:{ n cj E~ 1 .... (-:-~· EJ ~:3 !=· c; 1 l'- :;~. " 



BRON: COMTWOATAF Wec!: l ~ intsu m 081/j u n/89 van dd 810089 

-~.: .. ·: ::•; i bDJ...tV·-J,. 

De constructie van :IÎ t 

in de SU waar 60% van de SA- 1 0 wo r d t gestationeerd in v oJrmalige 
SA- ~ en SA-3 sites en 48% i n nieu w gebouwde site s . 

t:·::· r·, ·i · · F. L. ('i F' L. I f) \/ u L' l"". J E7 i c:l .i r1 {:_:,; ~ =:: r· d ~-~· .i r·, 
.:::·, ·=·~~ r-1 t .. \l ;::-: :~·:: .i r~:_l ,. 

I r·1 F: U ~::: :; ·r [ 1 C }::: ~:~ :.i .:.i r·i Cl t :, r··, ;:::r (-:~= \.] J. E:·~ r·, c \·:·:·:' E·. r·· :.i. r 1 ·::::. t. ::::. ,::·( ::•. ! , '/ \' ,_ :· :? .".t. (] \/ C) C:) 1'.. !··-, (·:-::, '!::. \/ c:· r· rn \ :~ r·j -... ..... .::·t r .. i 

BRON: COMTWOATAF Wee kly ints um 001/jun / 89 v an dd 010689 
;:_ /OC• 
L .'/ • ... .' / 

E~··· .; .; , .... 
.. 1 •• _ __!11 ..... •; ... • 

he l iavreg wo r dt o p g e r i cht welk vermoed e l i jk zal 
n E· t::· r· cl .:::·~ -==·~ n .1. t::i ·r () .. 

Ir-; 89 zijn de DSS ALT ENBER G ( 1 GTA), DSS HASSLEBEN (8 GAl en 

(1 GTA) n a ar BRANDIS 
-../eë··p J. D.E\ t.<~ -1.:: , 
Op J UETERBORG e n 
qE:-.../or·-mcJ u 

worde n waarschij nlijk 

Op JUE TER BOR G e e n mogelijk avhe l ireg , naast da t J P MAHLWINKEL 
voor 20 GA en op BRANDIS, naast dat op ALLSTEDT voo r 1 GTA. 
In het laatste geval moet het d e rde DSS nog aan BRANDIS worden 
t:. D f:.? {_] i-::7 \/ c:; E:7 ;~:j cl " 
Binnen de WGF hebben 2 GTA en 3 SA reeds een tweede a~hel ir eg , 

waardoor na deze reorganisatie 8 GA overblijft met een a~helireg . 

Uiteindelijk zou de vorming van een tweede avheli r eg voo~ 8 GA 
k u.r"!n r-'::n 1 E~ :i. cl E?n t.o t E?E'n ·''"· t. r--uc: t::...tt . ..I.J'.. ~·'-!dEi J' .. hij E· 1 k \/ an cl E·? \'ij ·f l'-.. i( :;F 11' .. ;::. 

• br.:::•::;.cj···likt C)\/E7~r· t.+ .. JE•F::: ë"t\/j···,r;_.:::J..i.t···E·:•q,. 

BRON: Antwoord intreq vdn dd 130689 

Onde~staand vindt U het aantal gestati o neerd op d e 
vliegvelden Stendal en Parchim, zoals dangehouden op hovengenoem-
d i!.·::: cJ .:::·{turn., 

fiiE.~NQE;_L" 
4fa>: H I r·m-·-1:: 
i:fD ;.; H I r-,ID-···F 

~;;; H I t·ii)··-C:JJ 

4;.: HI F'--D 
~.?~:1 ;-: H I F' -·l=.: 

··:·" H I F'·····b 
6:-: H I F'-·-H 
l ;.; HUF'L. I TE 

I:::E!!:~L.t::LI.IJ. 
'lk'i>: H I ND-·-E=~ 
412i:-: Hit··~D··-·F' 

f:. ;.: 1·1 I r-..1:0 --· U .1.. 

. .:: ~< H I ND--C::;~.:: 
Je;>;.: HIF' · ··C 
::?!ZJ;.; HIF'-·E 

:;~:;.: H I P···-13 
4;.: HIF'-H 

r:.~ 1:~ I •.. J r::- T lvl 



FiE: IIE: I 1v1 ................................... 

I n t:. :::. c.:. tn 
CDMTWOA TAF Wee~ly ~ ,,.sum n r 084/ jul;89 van d d 0 6878) 

2 82 8 A- 4 br ij /W GF ~ ~Jn ac ti v + 

? GTA , we lke wr n eveneen s WlJ S t op de mo g e lijke om ~ ! 1 1 .• • . . 1 ; '-.:·.t \ ..' -:·~·;_ n d :L +· 
-!::. k r-· (-::_:_, c:J 1 j ,;:·;_ ~~-t r· (-:-::, r-:-:, r·j rn (-:-:-:· c J- .. ~ v· t-:·:' ;:J ., 
De wrn zouden overeen i-: u!' .. li ... i\-:-:-: n 

b ij de mech- en tkdivs wel ~ e 1 n d e EDR uli j ven een 
tkreq za± ·we rden om Je~ormd tot een mec h reg . 
De middelen hiervoor zouden c1 .i .... 

BRON: COMTWOATAF Weekly 1n~sum nr 884/jul!89 van .---1.--i 
• .. .! • .. . ! 

De 286 wordt definitief gezien als de vervanger voor d e Z8u- · ~~'4 

Verbeteringen t . o.v. de verouderde ZSU-23/4 zijn o.a. 
verbeterde bepantsering; 
kortere reactietijd (6-8 sec); 
verbeterde optronica (mogelijk tv en/of LAM); 
verbeterde navigatie apparatuur; 
\,/ E~ r··· b E:• t . E:• i'- c:J E• r· c:l r :~- ··:/ ~:; t E-:-:• rn F::-:• r·1 ~-'>.1 t::.-:• J J.:: f.:: b E~ t E' r· ~~ i j r·i [:) E• ~;:. t ë:i. r ·J cl t·. E:• q ( :• r .. l F C:: f-..-l " 

i·::;:. h(·::~t. 

tactische prDfiel 
Dndr:.:or-<::; t('~ 1 

\/ E{ n !···iE-:: '1::. 

\/.:~n cl f.? 

~;;:. y'ë.'· kEt!"""; 

sys stabieler is tijdens het vuren. 

:;::~36 h·y-dr-E•.ul.i.;:;c::h ,, 
hiC)f'""c!E':I""·! \/f:.:•I'··J Elaç:jc:l 

De 286 was DntwDrpen voor het aangrijpen van vltgn, zoa l s c:le A-1 8 
Thunderbolt, en heli ' s. 
De 286 heeft een grDter bereik en dCJor zij n 30mm knn e n rK n 
(8A-19) een hCJgere 'k.i.ll'-rat i o. 



De 286 wordt qeintergreer·d in ::::. t:. r···~.\c t: ti 1 !-.•• 

t:. l : cj oi.. \.- .,,:. ,, !:::rE:·':;; t ,,,, ,.,, r··, ei r::·:· u :i .. -1::. : .... •·•, ,j,. j •• ,·••·. Ir·.; •i .•·,•·.,, .. , ·1-
1.,.'•:::'.1 ... • ... •:,::· ; . .' ... ..J 1!1'.'.'',' '·-

een batterij be3taande U. :i "1::. 

J .... J2 .. J."J). 
{::r J. J E~' rn -:::·{ r·1 DE: U.\./ r-· f.-::.' 1··· C·:· q r-·1 \/ .:;=. ; , 9 ·r f) 

·===,_r, 

All e manoeu vre regn va n 

Alle manoeuvre regn van 90 GTD 

f"'!r-. 
'-··'i···' dit !.AJ C3 F rn .i r"J :::; t. r: .. ::= n ::::. é· •::.-.-, , ei j \/ '! 1.· .-··. 

.'\'.'.".'./, l'• , t:"; 

lS uitr met de 286 in de nieuwe lua erg structuur . 
De EGA en de PVA zullen in de nab:!J~ 

b(~<::;c h i I: k :.L r-,,J k r- :.i.. j (J F:.·r-, OVE• i'- cl.:::~ :;,:b(;. 

BRON : COMTWOATAF Weekly insturn nr 001/aug/89 van dd 030889 
CDMNORTHAG Weekly intsum 001/aug/89 van dd 070889 

Wrn hebben uitgewezen dat deze brig niet meer aanwezig ~= in zijn 
garn in de DDR. De terugtrekking van de cpl brig is onwaarschijn
lijk en er is ook geen melding van gemaakt in de aangekondigde 
r-· E·'c:i U C t. :.i. E ·;::. " 

!J.J ë.:"t i:'\ r-· '"'· c h :.i. j n 1 :i. j k 
op/ te:. t. ~3{i···-1 :-;:: 
in dE· U~)!")f'i:. 

In d.i.. En ~;:v.:c: 

or·,t.plof:::r.i. . .i.nq 

is dE brig naar dE SU voor training En 
SA-12 brigs te STRYY 

dE SA-12 ontvangt, 
I:Juit.E~n df: US~:3F~. 

dc:t"!::. 

c:; rn \,/ c::; t-· rn :.i. r·i q 
E·n ZHEI.../E:D 

dr:.-::.: .-··.r··. :r•r•· ·I•• r••, •::::•:::::; ::::·•-.t.::: 

GErEkEnd naar opleidingstijd En 
nov-dEc 89 wo~dEn terugvErwacht. 

r-r::: is;. t. i. j d rnë,CJ dE b~ig omstrEEks 

DE HA-12 is En modErnE langE-afstands tactisch mobiEl luve~dsys 

wElk Een beduidEndE vErbEtering van c:IE WGF luverd is tEgEn alle 
soortEn vliEgEndE objectEn, incl cruisE missilEs, 
afstand bommenwErpE~s En stoo~vltgn. 



CJEI .. IE: I t'l ...................... ........... 

. :.1.. t~J 

hfdcomponenten bes t aan uit een lange-afstan d 0 " l .L 
L. . .. > 

een TELAR met 4x lanceerkoker met GLADIATOR rk n en e en ,ELAR met 
····:· ·.... J ,·:=·~ f'·1 c:: ~ .. ::.-:- -:-:-:· r k C) k .: :· ;.... rn {·:-:-:· t: h J r:·i !\! ·r r· !-: 1 1 " 

u ..... :Lï)j l :fTi 

:::::fZl krn 

rn {:':i. >~ c:; r) f::-:-: ' C'. t .i C:) !"'! [-:-::.: Z7::.: J t ::-:-:= ;r· (·:-~· :.i. !.:' '>J.Hf.?) i:rn 
1T1 :.! .. n ..... i i :r ;:-:-::, 1 ... ·==·~- t· :.i.. c::; r·i (·:-::· ;:-:-~· 1 !:::= (·:·:.· r· .. ::-:? .7.. k J .. _,··. ···· ·1 ':::, ktn 

de eenversie van 
v~n ~~~ SA-4 briqtWGF en 1~7 SA - 4 

BRON: COMNORTHAG Weekly intsom 001/aug/89 van dd 070889 

Op 050789 werde 6x 281 wrn in het 
LANGENSALZA, inst KRADSCHZN 231. 
:C) i t.: .i ~;:. rn c: :::j F::' J l t ~- ~7:-:• E·:= r-·1 .:::·~ ëi. i"'! \.·\1 i j ~:: i n q \/ D D 1···· ei E-:• 

een mechreq -o3ls dit o.a. geschiedt 
I T F;: / ~::; :=::, H C:i C:: fO: •. 

·! ·! D .. \ ... '. .. · 
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Op 250789 werd op vijf vlgvlden van de WGF SA-8 materieel wrn 
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beschermd door SA-3 insts van een te GUSTROW gelegerde SA-3 brig. 
Deze wrn kunnen een aanwijzing zijn dat tenminste deze vijf SA-~ 
sites worden gedeactiveerd en vervangen door SA-8. 
Beertgelijke wrn zijn cok gedaan in de SGF. 
SA-8 elementen zijn reeds wrn op de volgende vlgvldn: 
FINDW, STENOAL, WITTSTOCK, 
WERNEUCHEN EN ORANIENBURG. 

GUSTROW, TEMPL.IN, 

Invoer in g van de SA-8 op deze vlcvldn betekent een verbetering 
van de luverdcapaciteit. 
De SA-8 is een mobiel cys, terwijl deSA-3statisch was. 
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nu uitr met de MIG-29 FULCRUM, waarmee de WGF lUSKn uver zes 
FUL.CRUM-vlgvldn beschikt. 

:~·? " !. ___ } E·:· (' -:'::'!. ï"'i cl E:1 i'" .i i'"'! C! V E\! ! d f:::• ·t. E:'t E:\ k ::::. t: (-:·~· J 1 i r·i t;_:J · .... c•. ; I t.~ l_rJ E·:· (·:·:·:· :·!. . tJ C:.:i F·:i E. F;-~ .. ! -:"::'~ i:::; C:) )'- {·:·::• (_:_:~~-"i i. r l 
F' i..J L .. r::: F< LJ :·~1 1 L\ \/ (·:·:~ !'"cl f·'' c-::· (_:_;! n ( (i! ... r r::: f·...j r-:-) i.. J F: b E: !\I z I. : F;-~ r:{ ~::::; i I 

~ - Het terugtrekken van de FENCER jaboregn U l ~ d~ 'rorwarc 
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FLOGGER-J/J2 op BRAND en GROSSENHAIN. 

ECM varianten op WERNEUC HEN en WELZOW, 
enige FENCERS binnen de WGF luskn zijn. 

welke daarmee de 

J. Het uitfaseren van het verouderde FOXBAl-E sqn te FINOW. 
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uit t e breiden en de FENCERS (jabo) te verplaatsen naar 'veilige' 
vlgvl d n ln het achter l and. 
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Vormi ng van een SS-21 br ig bij 20 Gde Lr 

( 1) Toestand 
(a) 25 Tkdiv , 32 Gde Tkdiv en 35 Mechdiv van 20 Gde Lr 

besch i kken elk over een SS-21 Afd . 
Bij 90 Gde Tkdiv/ 20 Gde Lr wordt nog over een FROGafd 
beschikt. 
Deze afdn besch i kken elk over vier TELS . 

(b) Bij 1 Gde Tklr, 2 Gde Tklr , 3 Stootlr en 8 Gde Lr is een 
SS-21 brig aanwezig , bestaande uit drie SS-21 afdn met elk . 
6x SS-21 TEL. 

(2) Gegeven 
(a) Bij de o/i FROGafd/90 Gde Tkdiv werd de aanwezigheid van 

de SS-21 vastgesteld . 
(b) De locaties, die voorheen werden bezet door de SS-21 afdn 

van 25 Tkdiv, 32 Gde Tkdiv en 35 Mechdiv van 20 Gde Lr , 
zijn ontruimd . 

(c) In medio '88 werd vastgesteld dat 22 Gde Gnbat haar loca
tie te FUERSTENWALDE heeft ontruimd. 

(d) Onlangs werd te FUERSTENWALDE een aantal transportcon
tainers, t.b.v. de SS-21 , vastgesteld. 
Tevens was het tussenhekwerk op deze locatie verwijderd 
en was er een aanvang gemaakt met bouwactiviteiten. 

(3) Convnentaar 
(a) Tot nu toe werd aangehouden dat te FUERSTENWALDE, instnr 

201 (VU 30), o/i FROGafd en 22 Gde Gnbat van 20 Gde Lr 
zijn gelegerd. Deze eenheden werden op deze locatie door 
een tussenhekwerk van elkaar gescheiden. 
Het verwijderen van dit hekwerk en de verdwijning van 
22 Gde Gnbat kan erop duiden dat deze locatie in zijn 
geheel aan de o/i FROGafd werd toegewezen. 

(b) In het verleden werd vastgesteld dat de divisies behorende 
tot 1 Gde Tklr, 2 Gde Tklr, 3 Stootlr en 8 Gde Lr hun 
SS-21 afdn hadden afgestoten naar de nieuw gevormde SS-21 
brigade. Het aantal SS-21 TELS werd met extra TELS aange
vuld tot een totaal van 18 stuks. Hierbij 1verd een groot 



GEHE Ir~ 

aantal transportcontainers, t.b.v. de SS-21, vastgesteld 
op de locaties van de SS-21 brigs. 
Voorafgaande aan de vorming van de SS-21 brigs werden de 
desbetreffende locaties aangepast en kon men o.a. bouwac
tiviteiten vaststellen. 
Een dergelijk patroon wordt nu ook te FUERSTENWALDE · 
waargenomen. . 

(c} In dec '88 \'Jerd van Sovjet zijde aangekondigd dat, in het 
kader van de unilaterale troepenreducties, o.a. vier tank
divisies van de GSFG zullen worden ontbonden . 
Twee van deze tankdivisies zull en afkomstig zijn van 
20 Gde Lr, nl: 25 Tkdiv en 90 Gde Tkdiv. 
Tot nu toe wordt voor mogelijk gehouden dat deze divisies 
in hun geheel zullen worden ontbonden . 

(4} Voorlopige conclusie 

(a) Nadat de FROG-7 bij o/i FROGafd/90 Gde Tkdiv is vervangen 
door de SS-21, is op de locatie van deze afdeling waar
~chijnlijk een aanvang gemaakt met de vorming van een 
SS-21 brig t.b.v. 20 Gde Lr. 
Hiermee zou 20 Gde Lr als laatste van de vijf legers van 
de GSFG de beschikking hebben gekregen over een SS-21 
brig. 

(b} 25 Tkdiv, 32 Gde Tkdiv, 90 Gde Tkdiv en 35 Mechdiv van 
20 Gde Lr beschikken waarschijnlijk niet meer over een 
eigen SS-21 afd. 

(c} Indien er inderdaad sprake is van de vorming van een SS-21 
brig bij 20 Gde Lr, m.b.v. SS-21 TELS afkomstig van de 
divisies, waaronder 25 Tkdiv en 90 Gde Tkdiv, kan hieruit 
worden afgeleid dat de vier te ontbinden divisies niet in 
hun geheel ophouden te bestaan maar dat eenheden en/of 
materieel wordt herverdeeld en elders in de organisatie 
kan worden ondergebracht. 

(d} 22 Gde Gnbat/20 Gde Lr heeft haar locatie te FUERSTENWAL
DE, inst nr 201, verlaten. Welke locatie thans door deze 
eenheid wordt ingenomen is tot op heden niet duidelijk. 
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1. Invoering van MT-12 bij antitankeenheden in GSFG 

a. Toestand 
(1) Gemechaniseerde infanteriebataljons (BTR) beschikken thans 

over een antitankpeloton met 4x AT-4 drb en 3x SPG-9. 
Gemechaniseerde infanteriebat~ljons (BMP) beschikken niet 

f~/~/1~ ~/ 
/a fA _:..v- .7 ~t/ (2) 

over een antitankpeloton. 
Gemechaniseerde infanterieregimenten (BTR en BMP) beschikken 
in de regel over een antitankbatterij met 9 tot 12x AT-5/ 

~ ~/~rtl'f 

( 3) 

BRDM-2. De drie gemechaniseerde infanterieregimenten van 
27 Gde Mechdiv/8 Gde Lr beschikken echter elk over een anti
tankbatterij met 9x AT-5/BRDM-2 en 4x MT-12. 
De gemechaniseerde infanteriedivisie beschikt over een anti
tankafdeling met 12x AT-5/BRDM-2 en 12x MT-12. 

b. Gegeven 
(1) Onlangs werd melding gemaakt van de mogelijke uitbreiding van 

het antitankpeloton van het gemechaniseerde infanterie
bataljon (BTR) met 4x MT-12. 

(2) Bij 243 Gde Mechreg/27 Gde Mechdiv en 33 Gde Mechreg/ 
207 Mechdiv werd onlangs vastgesteld dat de drie gemechani
seerde infanteriebataljons de beschikking hebben gekregen 
over 4x MT-12 in het antitankpeloton. 

·(3) Er zijn aanwijzingen dat bij 40 Mechreg/7 Gde Tkdiv de anti
tankbatterij beschikt over 4x MT-12: 

(4) Onlangs werd vernomen dat een nieuw type 85 mm antitankkanon 
M-1981 alsmede ee:n ;rieU\'1 type 125 mm kanon i:; ontwikkeld, 
bestemd voor invoering op resp. bataljons- en divisieniveau. 

c. Commentaar 
(1) Van Sovjetzijde is aangekondigd dat na terugtrekking van 

vier tankdivisies uit de GSFG, de overige divisies zullen 
worden gereorganiseerd en een meer defensief karakter zullen 
krijgen, o.a. door het opvoeren van antitankmiddelen. De 
invoering van de MT-12 op bataljons- en regimentsniveau past 
in dit beeld. 

(2) H~t 85 mm antitankkanon M-1981 heeft een effectieve schoots-
i afstand van ongeveer 1.000 men een maximum vuursnelheid van 

10 schoten per minuut. Het is een getrokken vuurmond met een 
stUksbediening van ca. 5 man. Van het 125 mm antitankkanon 
zijn tot op heden geen verdere gegevens bekend. Beide vuur
monden zijn tot nu toe niet vastgesteld in de GSFG. 

GEHEIM 
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(3) 243 Gde Mechreg/27 Gde MechdÎv en 33 Gde Mechreg/207 Mechdiv 
zijn met BTR-60PB uitgerust . Gemechaniseerde infanterie
regimenten (BTR) beschikken over minder antitankmiddelen 
voor de grote dracht dan gemechaniseerde i~fanterieregimenten 
(BMP) waar op de BMP de AT-3/4/5 wordt meegevoerd. Dit wordt 
in de met BTR uitgeruste regimenten slechts ten dele opgehe
ven door de aanwezigheid van een antitankpeloton per gemecha
niseerd infanteriebataljon. 

(4) Dezerzijds werd aangenomen dat de o/i Atafd/27 Gde Mechdiv 
niet meer over de MT-12 beschikte; deze zou zijn afgestoten 
naar de drie gemechaniseerde infanterieregiment~~ van deze 
divisie. Echter, de MT-12 wordt nog steeds vastgesteld bij de 
antitankafdeling; de invoering van 4x MT-12 op regimentsni
veau is derhalve ·niet ten koste gegaan van de 12x MT-12 van 
de antitankafdeling. 

(5) Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van organisatieontwikke
lingen doen zich vaak als eerste voor bij 27 Gde Mechdiv en 
207 Mechdiv. 

· d. Voorlopige conclusie 
(1) De gemechaniseerde infanteriebataljons van 243 Gde Mechreg/ 

27 Gde Mechdiv en 33 Gde Mechreg/207 Mechdiv beschikken 
waarschijnlijk elk over een antitankpeloton dat is uitge
breid met 4x MT-12. 
Mogelijk zullen andere gemechaniseerde infanteriedivisies 
deze ontwikkeling volgen en krijgen gemechaniseerde infan
teriebataljons (BTR), behorende tot deze divisies, de 
beschikking over 4x MT-12. Dit houdt overigens in dat er dan 
een flinke toename zal plaatsvinden van het aantal anti
tankkanonnen op dit niveau. Het zal echter het gemechani
seerde infanteriebataljon (BTR) in staat stellen, samen met 
de AT-4 en de SPG-9, haar antitankverdediging effectiever en 
op grotere diepte te organiseren. 

(2) De invoering van 4x MT-12 in de antitankbatterij van de 
·gemechaniseerde infanterieregimenten lijkt zich niet te 
· beperken tot 27 Gde Mechdiv, maar zet zich mogelijk voort 
bij overige divisies (mogelijk ook bij het gemechanisee.rde 
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infanterieregiment van de. tankdivisie). Ook het gemechani
seerde infanterieregiment kan dan de antitankverdediging 
beter organiseren samen met de al aanwezige AT-5/BRDM-2. 
Dit houdt echter een verdere verhoging van het aantal MT -12 
in van ongeveer 110 stuks. 
Of dit al dan niet plaats zal vinden moet worden afgewacht. 

(3) De invoering van een nieuw 85 mm antitankkanon op bataljons
niveau en een 125 mm antitankkanon op· divisieniveau lijkt 
een logische ontwikkeling gezien de mogelijke dracht en het 
kaliber. Ook lijkt het een aannemelijke opvolger voor de 
MT-12. Aangezien deze vuurmonden niet zijn vastgesteld in de 
GSFG wordt er vooralsnog vanuit gegaan dat de MT -12 in de 
antitankeenheden op bataljons-, regiments- en divisieniveau 
nog geruime tijd zal blijven voorkomen. 

2. Vorming van een antitankbrigade bij de GSFG 

a. Toestand 
.(1) Bij 3 Stootlr, 8 Gde Lr en 20 Gde Lr wordt over een antitank

afdeling beschikt uitgerust met 9x AT-5 BRDM-2 en 12x MT-12 
getrokken door MT-LB . 

. . ( 2) Thans wordt bij de GSFG niet over een antitankbrigade be-
schikt. 

b. Gegeven 
( 1) Onlangs werd te KOENIGSBRUECK de aanwezigheid van een anti

tankbrigade vastgesteld. Deze antitankbrigade zou bestaan uit 
drie antitankafdelingen uitgerust met MT-12. 

c. Commentaar 
(1) Bij drie van de vijf legers van de GSFG komt een antitankaf

deling voor met een gemengde samenstelling, antitankraketten 
en antitankkanonnen. 
Er zijn geen aanwijzingen dat de overige legers, 1 Gde Tklr 
en 2 Gde Tklr, ook de beschikking zullen krijgen over een 
antitankafdeling. 

(2) Op Frontniveau wordt niet beschikt over antitankmiddelen voor 
de lange dracht. 
Alleen bij 34 Artdiv/GSFG komen kleine aantallen van de 
verouderde ZIS-3 (76 mm antitankkanon) voor. Deze is inge-
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deeld bij de artilleriebrigades van 34 Artdiv en wordt t.b.v. 
de nabijverdediging gebruikt. Er is (nog) geen relatie vast
gesteld tussen 34 Artdiv en de antitankbrigade te KOENIGS
BRUECK. 

(3) Bij de CPA (TSJECHOSLOWAKIJE) komt op frontniveau een anti
tankbrigade voor. 7 Artdi v/MD-West besc:;hi kt over een o/i 
Atbrig welke is uitgerust met 72x M-53 (100 rrrn antitank,,· 
kanon). Mogelijk doet zich een dergelijke ontwikkeling voor 
bij 34 Artdiv/GSFG. 

(4) Op regimentsniveau doen zich thans ontwikkelingen voor, waar
bij het antitankpeloton van het gemechaniseerde infanterie
regiment (BTR) mogelijk de beschikking krijgt over 4x MT-12. 
Dit houdt een aanmerkelijke uitbreiding in van het bestaande 
antitankpotentieel (zie onderwerp 1: Invoering va_n MT -12 bij 
antitankeenheden). 

(5) Te KOENIGSBRUECK, instnr 223 (33U VS28) was voorheen de 
SS-12 Brig van de GSFG gelegerd. 

d. Voorlopige conclusie 
(1) Waarschijnlijk is er te KOENIGSBRUECK een nieuw gevormde 

antitankbrigade aanwezig welke de locatie heeft ingenomen die 
voorheen werd bezet door de SS-12 Brig/GSFG. 
Deze nieuwe brigade beschikt waarschijnlijk over een drie
tal antitankafdelingen uitgerust met een, tot nu toe, nog 
onbekend aantal MT-l2. 

(2) Het is tot nu toe nog niet duidelijk waartoe deze nieuwe 
antitankbrigade zal gaan behoren. Een subordinatie aan een 
leger lijkt niet voor de hand te liggen. Meer waarschijnlijk 
lijkt een subordinatie aan 34 Artdiv/GSFG of mogelijk recht
streeks aan de GSFG. Dit dient echter te worden bevestigd. 

(3) De vorming van een antitankbr.i.gade kan mogelijk in relatie 
worden gebracht met de ontwikkelingen die zijn vastgesteld op 
regimentsniveau en zal dan een sterke toename inhouden van 
het aantal antitankeenheden op de diverse niveaus. 

3. Invoering SA-11 bij 20 Gde Lr 

a. Toestand 
( 1) 20 Gde Lr beschikt als laatste leger van de GSFG nog over 

een SA-4 brigade, welke met drie SA-4 afdelingen, in ·totaal 
met 27x SA-4 · TEL is uitgerust. 

b. Gegeven 
(1) Tijdens een oefening van 67 SA-4 Brig/20 Gde Lr werden 
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radaremissies opgevangen van ~BILL-BOARD'' radar. 
(2) Onlangs werd bij de SA-4 brigade van 20 Gde Lr de aan

wezigheid van 4x SA-11 TELAR en ~BILL-BOARD~ radar vast
gesteld . 

c. Commentaar 
(1) Voorafgaande aan de vervanging van de SA-4.door de SA-11 

werden in de locaties van de desbetreffende ~A-4 brigades 
radaremissies vastgesteld die in relatie \verden gebracht met 
de SA-11. Enige tijd later werd de SA-11 ook daadwerkelijk 
vastgesteld. 

(2) De ~BILL-BOARD~ radar is een doelopsporfngsradar die op bri
gadéniveau is ingedeeld en waarmee doelen op grote diepte 
kunnen worden opgespoord. Na identificatie kunnen de vier, 
SA-11 afdelingen worden geactiveerd. De afdelingen zijn in 
staat om met de ~sNOW-DRIFT~ doelopsporingsradar, waarover 
zij beschikken, opgespoorde -doelen over te nemen en te 
bestrijden met hun 6x SA-11 TELAR. Een SA-11 TELAR voert 
naast de vier grond-lucht geleide raketten een eigen ~FIRE

DOME~ vuurleidingsradar. 
(3) Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van invoering van 

materieel en reorganisaties deden zich in het verleden vaak 
in een \vat later stadium voor bij 20 Gde Lr dan bij de 
overige vier legers van de GSFG. 
Zo is bv. de T-80 nog niet vastgesteld en werd het aantal 
vuurmonden in de artilleriebatterijen, van het artillerie-

~ regiment van de divisies, niet opgevoerd van zes naar acht. 
Wel beschikt 20 Gde Lr sinds kort over een SS-21 brigade. 

~ .d. Voorlopige conclusie 

" 
•" 
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(1) Waarschijnlijk wordt bij 67 SA-4 Brig/20 Gde Lr de SA-4 ver
vangen door de SA-11. 

(2) Invoering van nieuw materieel en reorganisaties, zoals ze 
zijn vastgesteld bij de overige vier legers van de GSFG, 
zullen zich waarschijnlijk over niet al te lange termijn 
voordoen bij 20 Gde Lr. 

GEHEIM 
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aanwezigheid van 8 TR/8 MRD. 

Dit zou kunnen passen in de ui!··l•:a~en van de DDR-regering m.b.t . 
opheffen van tkregn. 

BRON: IBAM 3/89 van dd 188489 

de NVA-LSK!LV werden onlangs BA-18 
gerelateerde activiteiten onderkend. Naar alle waarschi jnl ijl heid 
~-'J E:·l. r· E:' r .. , cl t-:-:· rn t:: .. :· t:. cl f::·:· ~::; (::-~ -··· J !Zl (J t-:-:· E:·i. ~===· ::::. C) c:: :.i.. r:::· t-:-:• !' .. d (·:-:·:' , ... d !"' ~:::. ::i. . (:, }"l :::::;HE: i .. L.. (·:-:-:· r·, 1::· L.. (:·i f:> L. I :D 
geplaats~ nabij NVA SA-5 site ROSTOCK-
Uit onbevestigde bergeving kwam . naar voren dat ook l~i 

GRUMBLE rkn tijdens de oef aanwezig waren. 

T WE t::pf,;; ____ .f?..C!.~:~ .. J..~ .... 9..I.If; ........ :J: .. N ..... PJ)H. 

Wrn hebben uitgewezen dat in FUHLENDORF 
bevind, behorende tot 
behorende tot de EGA, 

cl F:~' 1:::: [·:i (::, " 

.i. <.:'. ~:_1 E·:• <.;;. i. t U E• F:.• r· c:l 

9._f:t~:::1J?L. .. 5.J .. :u; ___ N._Y..B. 

BRON: ISAM 85/89 van dd 288689 

Sede~t nov 1988 vinden op de voormalige SA-~ site ALTWARP in de 
DDR bouwactiviteiten pl. 
In mei werd op deze s.ite c:le bouw van tenminste zes trapezium~ 
m .i (.:J •:·~~ 11 1 -:·::i. l...t n c h 1r- E·! \/ t: .. ~ t rn E' n t. -~~- '1 ~· t~· é! n 1r clt···· p J ,·:·:t t. ·f o r- m f.·~' n t-:?.' () r·J 

i"IDr;JE• 1 i.:.i k hou. cl Er-·, dE• b! :<ut.~.JE\C:: t.i v·.:i. t:e:i. t.er--, \/Eo•r .. ba.r .. ;c:l mf:.~t 

, c:;r;:unPL..E~, • 

b1...1.n k r:: .. r- -... ..... n J t_._oc:; i d " 
de pl van BA-18 

TDt VDor kort werden SA-18 componenten aangehouden b.ii: 
NVA SA-5 cplx ROSTOCK (GUBKOW); 
voormalige SA-2 s.ite BARTH. 

~9. ..... t!B.f.~.!..(;Ltl.B.P!..t:ID_Y._ 

B.ij dit ~eg is de AT··4 .i n gevoerd. 
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BRON : MID/KL Intsum nr 152/89 van dd 088889 
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iTI =- Î::J" t:." de mil doctrine van de EGA. 
ZD :zo.} bij een mil conflict er niet meer ·rd d:.i. t. 
conflict te verleggen naar het gron~geb van de tegenstander. 
Veel meer zal de tander nu op het grondgeb v0n de DDR 
t.-',1 D r·· d C: !"''i q (.;-~· ~===· t~ (J IJ t.: F:::.· r"i \/ (:':-"! ir' ! ~ j_ ::-::'? t: .. :i.. (_:_:,! cj " 

KESSLER heeft bij zijn een poging gedaan 
enige toelichting op de nieuwe, verd, mil doct~ine die 

\/ ,·:·=;. r·, cl E· ~:::) LJ :; . r· tJ (-::.·:' r·i ~:::; (:·, ! .... 1..,.1 (':·! i ..... , [JI.,) !···i:: .. ::· (·:-::· ·f t:. h (·:-::· r;_:_! .i r"i ei .i t:. 1 1 ·, ,, h i ·i {·:·:·:· E·:· r··j b 1'· i E:· ·f i r·i ::_:J 

o \/ ::-:::.· r·- C) " nï ·,. ei (·:-::· n .i E:· u ~-'-.1 E·::= m .i 1 cl o c t:. 1 .. - :.i.. r·; (·:·::· \/ .~::. n cl (·:::.· :3 LJ 1·· · 1:·:~· t :· cl ·::~. c:~ u. i ::::! =~:::· 1 :i. j k 
qemaakt dat bij een mil conflict in 1e instantie wordt gest~eefd 
naa~ een zo spoedig mogelijk stoppen 
en de vern daar·van, gevolgd door onder handelingen. 

Uit scenario van vroegere WP-oef werd veelal duidelijk d3t de 
vern van dç tegenstands, 
diende te geschieden. 
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opgericht/geïnstalleerd. 
Momenteel worden twee drive-in 
hoeveelheden bouwmateriaal op 
E~ C: t .. i \l.i. t:. E·:' it. F:.'n " 

hunkE·~-·"=· 

cl f? ~':.i tE• 
qE,bou~.o . .Jc:l ~~ 

,.,,j_j ;,:o;·?n op 

Volgens bron zouden het dezelfde activiteiten 
te P ARCHIM , RDSTOCK en ALTWARP zijn wrn . 

.:-•..; .{ .. .--. 
.... .. ~. '-· ;::-: 

terwiil de grote 
toe:: ! : Den·~~=· t:. :i. '] E' h c: u i .... ,! 

betreffen als ook 





C7)f i::IJ;:::J.t':l 

Op 218589 zijn minstens Bx 281 wrn te GDAN8K, inst HU8AREN 001. 

Invoering van de 281 kan mogelijk o1enen '~ compensatie 
verlies van vuur krach~ door de recente o~heffing van 
J..J.. ·r k i::) -::?t t. ·:.? :.?: E7.' E• J ,;;\ n cJ .i !"'! (_:.1 ::::. i::. r :.i.. (J ~; !./· .. ! (·:-:~ 1 k \:\1 -:'::'t ~;::. i...l :.i.. t l'.. :Ti f:-::, -!::. cJ (-:::.• 1 .i C: J'"'ï ·c. C:·:· 

F'.i ····:?·(: .• 

bovEn gerioemde ins~ is gelegerd. 

no g niet duidelijk 
ZeelanJingsreg w0lk 

andere mogelijkheij C!if-:-::· t~ CÎ(·::·:' ; !::.:'' _.,,.··! , ... 

(reg) voor de brig. 

BF(DN: c:::cJr·il\iUF::.: ·ri ... !();Ci (·\iE~E'' k l ·· .. • :.i..!"'!!::. ,,;urn (JU:::!;/ j Uï"; ./u·::; \/.,~.n cl c:l :z:::C:D.:':)U"? 
CUMNURTHAU ULO Intsum 06/89 van dd 07U889 

t::::(;~r·: C.:J E'inCJ'Ci i 'f i C i;·!E? r· c:i E~ F'T ... '/' 6 !::. k mE~ t Eè(':~n 

de standaard toren met 76mm kn is 
dingsreg/7 Zeelandingsbrig. 
Het betreft mogelijk een commando
die ook kennen bij de BTR-60 serie. 

... .j_ .. - .. --· . . ··-
L.l' ... .'L.'::::-

1 (.-[ ~rjr rt•J} j t 1/·.J('J"'! b_i.j Lj. 

en controlvar iant 

E.e.a. zou door standaardisatie onh en bevo vereenvoudigen. 

BRON: COMNURTHAG Weekly intsum 003/jun/89 van dd 220689 
CUMTWOATAF Weekly intsum 005/jun/89 van dd 270689 

····l· -:::{ f 

Volgens Poolse pers z o u 
voor de 281 waardoor 

een nieuw chassis worden/zi j n ontworpen 
de amfibische capaciteiten van de 281 

worden/zijn verbeterd. 
\'._çJ.;;l§D_C:).§: ... Z .. tU ..• 9.ill .... !~fgS;:J~;L;.t~ç;;J:;.§::_ .. C<:'':.~J.i?U ... J)):_§':.L .. i~§:.r::t~:.'.9.J.<;L~. 
The modified 281 chassis has been fitted with hydraucally 
controlled propellers and improved flotation skirt s . 
According to the article, the increased bouyancy will enable the 
281 to swim with full load at speeds up to 8 km/h in still water 
a n d to ope r ate i n currents as sw i ft as 2.1 m a second. 

r:.~t::'"I-JI:::· TM 



C:·iU J :DEL.. I I\IE: 
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In apr 89 werd de SA-18 wrn bij de NVA. 
Indien bovengenoemde wrn wordt bevestigd, is Polen het 
NSWP land dat de zeer moderne SA-18 krijgt. 

1~1.QJ:!.f,::. !,,".I~LU~~ ..... LN.Y..PE.f.~ .... ti.A.::::.:t:::;; ....... !2. :r.~J.. ..... 2.~ .... IP./l~'J:::!P . 

BRON: COMTWDATAF Weekly insturn nr 881/aug/89 ~an dd 8388 8 ? 
:: C) r·/j r·· .. l [l r:;~ ·r H (.'~i [i V.J E·::' <:·::: k J ~, .i n t ::::. u rn t/) (/l J. ·'/ ,·:':'( u (~:.1 .. / E!: ::.~} ':' '::•. I I ei d (J ·:.:/ !/i F: H .:/ 

COMNORTHAG Week ly intsum 882/aug/89 van dd 158889 

minsten~ 1x SA-13 wrn. 
is een duidelj i~e verbetering t.o.v de SA-; en -~-·9 

I I '. ... • '·:.~ h:i.j 

r~;r.::J ... rr::· T 1v1 
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(:, c: '1::. i \/ .i. t t ! .i t F::·:' n c::; r! ( :, r·1 t::; f::·:·, 1··,1 t. ( -::·:·t ~t r··i .i r·1 (;;_i ·:::; .i. t:. rz.::· .i. n 
cl t-:·:? ~:::; (::r ·-· .. q. t:·· t .. - J .. q \/ {:;;. r·, d ;:-::-:· J"'· .. i !. i r::· hE!. ,·3. ~- -· ~~:; (:) -- l!. vervangen door een nieuwer 

80 SA-4 canisters waren verpl 
het controle qeo op de 

~ens worden c~ de 
nieuwe onder~omens gebouwd. 
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1. Naamswijziging 7 Zeelbrig; mogelijke invoering 251 bij 7 Zeelbrig 

a. Toestand 
7 Zeelbrig bestaat o.a. uit: drie zeelandingsregimenten elk 
uitgerust met 40x TOPAS-2AP en één tankbataljon met 40x PI-76. 
Voorts beschikt deze brigade ··over de volgende vuursteunende 
elementen: 
- één raketwerperafdeling met 8x BM-21; 
- één antitankafdeling met 18x D-44; 
-een FROG afdeling met 4x FROG-7 A/B. 

b. Gegeven 
(1) Poolse bronnen vermelden reeds geruime tijd in hun artikelen 

over 7 Kustverdbri g ( 7 "LUZYCKIEJ" BRYGADA OBRONY WYBRZEZA). 
. . 

(2) Enkele maanden geleden werd in de Poolse pers een artikel 
gewijd aan de opheffing van 11 Tkbat behorend tot 7 Kust
verdbri g. 

(3) In GDANSK werd onlangs in installatie 001 tenminste 8x 2S1, 
gemechaniseerde houwitsers waargenomen. 

c. Commentaar 
(1) Sinds 1986 werd door de Polen 7 Zeelbrig aangeduid als 

"7 MORSKA BRYGADA DESANTOWA". 
Wanneer de naamswij zi ging tieeft plaatsgevonden van 7 Zee 1-
brig in 7 Kustverdbrig is d.z.z. niet bekend. 
Het opheffen van een tankbataljon duidt op een rnagelijke 
wijziging van een offensieve - in een defensieve structuur 
van de brigade. 

(2) De aanwezigheid van de 2S1 in een kazerne waar 20 Rkwafd 
en 35 Zeelreg van 7 Zeelbrig zijn gestationeerd, is een in
dicatie dat deze vuurmonden mogelijk bij 7 Zeelbrig zijn in
gevoerd. 
Het is echter nog niet bekend tot welke eenheid deze houwit
sers behoren. De mogelijkheid bestaat dat de 2S1 wordt inge
voerd bij 35 Zeelreg, of dat deze vuurmonden zijn ingedeeld 
bij een nieuw geïntegreerde artillerie-eenheid gesubordi
neerd aan 7 Zeelbrig. 

d. Conclusie 
(1) Door het opheffen van 11 Tkbat krijgt onderhavige bri

gade vermoedelijk een defensief karakter; een naamswij
ziging in 7 Kustverdbrig zou dan kunnen passen bij een 
zeelandingseenheid met een defensieve organisatie. 

(2) Vooralsnog dient meerdere informatie te worden afgewacht 
m.b.t. structuur en subordinatie, voordat d.z.z. kan 
worden aangenomen dat 7 Zeelbrig de beschikking heeft 
over een artillerie-eenheid die is uitgerust met 2S1, 
gemechaniseerde houwitsers. 

f"r-r rr TU 





Op 110489 werden tij het UAC/BLMD 
die waarschijnlijk 

lanceren. Ten minste 5 en m~qel~jk i2 van deze tks werden wrn. 
De gemoderniseerde l 
<;;'. t. ,,,, r··, c:J a .~( y·· ei ·r .. ·::;-· :;,.• :: 

j···! E' t.: p Et fl t ~::; E·~' 1.. . .i ~: : :. ; ; ~] ]. -::·:·;_ c:! ; ; ~ 
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Dit zou de eerste 

ingevoe0d bij de Sovjet skn. 
De invoering hiervan bij 

tk die geleide ~tr 

d ~-~:· 7:.: c:-::: (-:::: 1· .. , c! " J n cl :i. c::• n ,:.3. J 1 •• ,- ... ;t ~--, 

l ···- / ··=~ worden vervangen zal he 
meer in staat ziin om een doorbraak te 

Ett:.r k dr-· ·l··l.· 
~-- r-. 
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Van de nieuwste variant, de T-72M1M, wordt ve~onde~stelt dat hij 
lasergel~ide atrkn cl i;:? .···i .. ,.i·· 

' .. J·:::<. '··· 

beschikt over een nieuw vuurleidingssysteem en nieuwe kanonstabi
lisatie, een ve~beterde bepantse~ing, verbete~de actieve/p2ssieve 
nachtzichtapparatuur en een g~ote~e te~reinvaardigheid. 

BRON: COMNORTHAG Weekly intsum 001/mei/89 van dd 110589 

de mechbrigs als de tkbrigs van het UAC/BEMD 
.~tr-kn. 

Dit wpnsys komt normaliter alleen voor in mechinfehdn. 
Mogelijk lS deze wrn een aanwijzing voor verandering 
st~uctuur van de tkbrigs van het UAC, zulks in het kader van 
no.~du.ctiE?s. 

:--! r-. 
'. .. ft;.:·: 
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DE:· Ei r .. t. I::J r·· i (;;,! / ~-} bT(:,;E:EJ··JD ,, ~''<"i''-'· CJF.'.• J. E· q t::·r·d te OSIPOVICHI is 
h'<":ia.r-,::.c:h:i.j nl.i.j k \·' e:.· r- p 1 .:;:.. <Cl. t: <::. -1::. .. (iF' I c:::H I ' V·! i::'. i:'\!'-

, ..... , ..... ... ·;·-:·· 
;:J ~-=:~ ... _ .:::. · .. > 

SPIDER brig was qelegerd. 
Deze artbriq bestaat waarschijnlijk uit drie afdn á 24 sn 152mm 
hw D-20, een afd á 24 sn 152mm kn M-1976 en een afd á 24 sn 285 
ook 1 ~.~~mrn Ju··," 
Indien deze verplaatsing wo~dt bevestigd is zijn alle artmiddelen 
van 5 GTA samengebracht daar in LAPICHI ook de SS- 21 br.i.g van 5 
GTA is gelege~d. Een soortgelijke coloc:atie van a~t en ~kn is ook 
binnen de WGF geschied. 
De artbrig en de SS-21 brig van 3 SHOCK zijn gelegerd in resp 
BDRN, inst 243 en BORN .i.nst 249. 
HE·t 
r- j .. r·; q 

leg eren van alle artmiddelen 
van de artehdn in vredestijd 

1 ...... 
·'·! maakt de commandovoe

rnEikkr;?l ij kE·r···. 



TA/BEMD vervangt vermoedeli ik 
getrokken M-1976 kn door de 152 mm mechkn 265. 
·r f::· L. E: F' F L.. :t .::.. r·1 :=::. t. (1 L. -··· ·:;.:' :1 ~~JE-:· r ... d F.= r·i ~.~·:·~ ~_::; ~< 2 ::::; ~:::/ ( , .. :, ~-\Ï r-· r··i :.i .. n 1···1 (·:-:-:· t f] ,::·t r· r·1 \/ -~:t :··! c:i r:.::· :~:~ E·:· 

brig, terwijl 26x M-1976 ontbraken. 
i:::: E~ r··; ~;::. C) D f .. t . (;_:j ~-::-:• J .. · .. _j k F:• c:; l' .. i t. ~..-'J .i k k (-::_- } i !" .. i t;_:_t h E-:• E-:• ·f t. :.::: .i c:: J···i r-· C:::• C: {~·:· ï"'i t:. t:·:• } .i j k \/ .::· ~:_:; f {_::_1 t::-:• cl , '· .:·:·:·~ · ···~ 

bij de artbrig van 5 GTA/BEMD te LAPICHI. 

UtLY.c:J13.t .1 .. J.f'.1.P .... J)Q !;~:./.!~.1;:; MP ....... J· .. u J: ... ... t!f~ I) ..... ( .. ?.) .. . 

J. .ijk 
(:_-:: E? r-! t"1 !::;~ f) " 





Intsum nr 076/89 van 
lZi //iEl') 

(/l ;? :::::: / :::; "? 

:.:-:: c-::.· c• f-:::.· ·f ·::~- p ;:-:-:~ ~:_-::· 1 t:. ::-:: :.t.. ;: : h ,·=·;;. f .:i.. r-1 
DDR van 15 t/m ~1 apr R0 

L. r:·:!···if: :l·.:(.J I:: :·l .. .!c·· '-. .J 

,, ... ,. .. ,, .. (, ... _ •.• ,,, .•. j .. 
' .. .. ''...i '.:·:: .•.;::•.! \.··'- ... i 
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C:J(·::-:· hfdfass (gsvfass 
.... , 

.;;:i.J. ':::-i:::: -::-:=::::: t. :::.:·!! " 

In onstelling 
buitenlandse pers 

t. C) t. :"';. y-· -!.:. CJ (·::'• :Î. .i. j k e 
nu ook toegelaten 

!;("·'t·. ··./Ç·ë•l' .. J. ;:.: !i·:·::·;···, 
t.ot. C) F:.• f {J t·:-:-:· !:::; " 

De aanwezigheid van EGA-miln afkomstig van 1 MRD/MD 
z~ van Berlijn kan betekenen dat de EGA-deelname aan de t~ ater .. 
le oef afkomstig is van genoemde div. 
D ;:-:~· :.i.. ï''t cl 1·· Lt !-:: b t::::.• ~::;. t. {·::i -:'0'1. t: ei (:7.= hE·? t C) F:: f ~:;. C:: F: n -:·::t r··· .i D J .. n {] 1r· C) t:. F:! } fï ïï C) ..._ _ _... ( ! ; .. - (-:-: ,····1 .f I : c:; iTi "!::. fii (-::-:• l::. 

d ,·::·t t:. \/ E:i i j ·- r"' t~ q (·:·:-:= J i j k t·:-:-:= ~::: CJ c:: -·- t:::; E:' ·f r-~ Li. i t·. !·-, F:.' t:. \/ ;:·:·:·:· ï .. J \·:·:·:' c:i <-:·::· n " 

Op 210489 is de oef afgesloten. 
Hf.::' t !:) } (:·:·:· (·:·::/ k i::·:.· t::: Ï .. l t:. ~-\Î (·:::.: (-::~ -·· !::) f:":'!. r· t:. :.i. j f.·:·:· i"""i D ::.:: -r t:. E:· ... : . .. L . ..1 ! l (~i E·:' t-·\Ï E· r:.-:-: ;~; t. ! ! l ... .-.:· ' 

.., .• j 
! ~-::.' i : •. ÖC)\/ f::::, 

genoemde deelnemers. (Blauw=agressor) 
Door rood werd het verd gev gevoerd. 
De EGA deelname (delen van 1 MRD/MD V (?)) heeft in he~ kader van 
de tegenav een helilanding uitv, waarbij door r:;c·c:·t":.:: 

'····' '··-'' \ ... ' 

teit werd geleverd. 
Uit de schaarse info zou kunnen worden opgemaakt dat 7 van LUBBEN 
( 'v' .. r ::?4) ,, nog een rivoversteek ; ............ .::::.;_ 

! i':::f{-:.7 i: 

plaats gevonden over o.m. een pontonbr. 
De d.i.verse activiteiten van de landskn werden gesteund door luskn 

de SU-25 FROGFODT :zich 
tenminste delen van de oef ook deze ~eer een sterk 
(jf.:::!···ië:;;d" 

De EGA-deelname aan deze oef bestond 1:it 18 MRR/1 MRD/MD v. 

Zoals reeds verwacht hebben de beide deelnemende Sovjet div~ 
( J .1. Ei T D E~ r·, :~:":": fZ:l F 1""'1 h~ D 1:::; E·:' i cl t::-:· \··· ,::·~. n J. FiT ~--~i ) (·:::.· t::.:· r·, o :::::.· "f i cl E:· n t. i ·f i c:: .:-:·i t: i (-:-::, q \ := !···i-::·, d :1 

resp 21 TD en 30 MRD. 
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Dr·~ c:l::.:-:· r· dE n a{::~rn 
l!...tVE~i·-d>:JE··f' pl, 

( '::·) ZEI'.J I TH -- E·n :.i. qc::· dci(Jf'5!n 
d f·=.· 1t.t ..... _, E:.= : ... · cl ~:::. i : n 

EGA, PPA, CPA en SU inb groepen van skn, alsmede de HPA. 

r:.~c::·t. .le T tvl 
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MlD/KL In t sum n r 0 9 1/89 v0n dd 1205H9 
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Het opge~even oefge b zal word e n beg r en s t d oor ,..,\ ,.-. • ... ;•:::: 

GARDEL EGEN , MAGDEBURG, BR ANDE NB URG, NEUSTELI TZ en PRITZWALK . 

393 a t rksjsn o p pav t gn(3H8 GSFG en 13 EGA), 3 1 l sn art (307 GSFG 
en 4 EGA) en 34x mrl. 
Verder 34 avhel i 's (26 GSFG en 8 EGA) en 17 t he i's 16 GSFG en 
.l Ef-3(:i) ., 

Het aantal sorties van de luskn blijft onder de 288. 
Het oefdoel is het verbetren van de gevopl en het oef v an vraagsn 
op het geb van bevelvoering en samenwerking. 
De oefis- verdeeld in .drie fasen, t.w.: 

!··· • .; .--~ ..... , .... ···--
'···' .,\ , l J I I -~·.:· I 1 

en het inr en betrekken van uit g a ng spcsn ; 
Fase~ (17-19 me i): Voeren van verd gev inb het uitv oe ren va n 

tegenavn met het doel ui a ng sposn te 
... , --.1 
:: .. c~ .l. ook ove r s c hrJjdi n g 

wate~hind worden oef. 
Fase 3 (19-21 mei): voo~b voor en te~ugkee~ naa~ garn. 
Wrnn worden in gelegenheid gesteld oef bij te wonen vanaf 111 
's ochtends tot ca 14.88 uur op 19/5. 
Binnen het oefeningsgeb zijn de volgende oefter~einen gelegen: 
LETZLINGER HEIDE, ELBE-NORD, ALTENGRABDW (deels), 
KLIETZ/RATHENDW, SANDAU/HAVELBERG en WITTSTOCI 

Activiteiten bij 94 GMRD/2 GTA en 207 MRD/2 GTA doen vermoeden 
dat zij de deelneme~s aan de oef zijn. 

Hfddeelnemer aan de oef is vrijwel zeker 2 GTA met 94 GMRD en 
:.?D7 nF~D. 

[lE·inE·:>r··,t.E·r·; v;;;,r·, :2iZJ7 f'll::;:n ;;·.i ·ir··, CJE•c:c::;r·,c:t.'!!r·,tr··E·E·r··d op dE~ LE:TZI .. I!\IC::iE:F: HE:II:>L: 
en v an 94 GMRD op WITTSTOCK. 
~~.:~~.~~:.:~~.~:?::~~ 
De leiding blijkt in handen van Genmaj 8. RUMJANZEW. 
Of Genmaj Rumjanzew daa~mee tevens is geidentificeerd als C-2 GT A 
elient te worden bevestigd. 
Hij was laatstelijk bekend als Plv C-28 GA. 
P.J5~.:J: .. /.~:tz. 
Elementen van 287 MRD/2 GTA (Blauwe partij ?) he bben op d e 
Letzlinger Heide een av uitv in n richting tegen 94 GMRDt2 GTA 
(Rode pa~ti j ?). Daarbij werd steun verleenel door avhel i ' s. 
De EGA-deelneme~ is vermoedelijk een tkbat van 8 TD/MD V op het 
oefterrein KLIETZ/RATHENDW. 

vervolg op volgend e b l z 



vervolg GSFG / EGA oef 

bete~ent dat zij ~ennelijk door de verd van 

b f:::, ,::·:.' .i. ï .. i cl :.!.. q c:J E:.· , .. i i ~=~- t:. (·:-:.· 1···· u (~:.i (_~:J =::-:~ ! : f.-::· t-:-~· r·· cl r··i =·=·=·i . .:::·!. r.. d (:~' ;:_:.:1 .:;:;_ r-·· r .. ! == 

\}c,c::r· clc:: .tr:::~_./ ~~=.=~ :~-:~ j _j ï'ï .:i.r·, c:·;rn(J I)(:·ii\ID(.":·,LJ·---;·-·!(.~i\...'El .. :E{EF;.:F:i ... -·· J E~r·ï 
afgesloten geNeest vo3r scheep~aartvk 
F J l·:·:! fT;\ :, r··, t:. i·:-::· r .. r \/ -=·=·t r·1 lJ. f/J [J !',.J F:.~ ...... :·;? ~?) ·:;.=-- 1·-.-·l ;::;~ D ( h 1 ,::·:·i Lt 1."'-.l ) J· .. i r..:.:·:' i::: 1:: (·::.·:' r··i d r:::.· F L. :r.: ~:::: n \/ (-:-:·:' i'' ::::· .. : ~ - .. i ~·· (-:-:-:·u c-:' n :1 

naar wordt aangenom en van west naar uu~1 
blauw (~3 GMR/207 MRD ~crden 

later op oefterrein WITTSTOCK vastge~L~ld -

Ci p rn t·:·:·:' r··· k :-::_-:.- J .i j k 
GMRD/2 GtA) weinig 
Het tkreg van 04 
\/ -:::\ ~:::. F:.~ ·:~; t. (·:-:: 1 c! ., 
De relatie met de oef 
E:-.../E'nm.i.r·, .i.~:, b.:'·:·'i:t·?nc:l hDE· 

ÜC:)C:)!'"' 1 : r t ,( l 

:··Î ---~ ' ..• !'.".:·: 

r .. , c::<q r··, .i Ec 1·.: IJcë' k Er"I c! • 

'"'· c: t:. :.i.. ···/ :.i.. t. >:·? :!.. t:. Eo' n V "''· ' ' 

WITTSTOCK tegen ~3 GMRR/207 MRD (blauw) met het doel de uj 
F' c::< : :- ! 1 t (·:-::· 1···1 E·:' r· ~:::. t·. .. 
Op 21/5 ±s de oef cfm aanmelding beeindigd. 
De derde (laatste) fase bestond uit de voorb voor en 
naar de garn, in het kader waarvan deelnemend rursmat 
en wielvtgn over de weg werden verpl. 

BRON: MlD/KL Intsum nr 137/89 van dd 180789 

Omstreeks 080789 rnc;t: 
110789 overging in een COSTEX. 

cp 

Hoewel alle vijf lrs/WGF en de twee EGA-lrscpenige wijze biJ de 
oef betrokken waren, lag het zwpt b.i.j Staf WGF, 2 GTA/WGF, 
3 SHOCK/WGF en vermoedelijk 34 Artd.i.v/WGF en v.w.b. EGA b.i.j 
Co Lask en 5 Lr met 8 MRD en 9 TD, alsmede WGF en EGA-luskn. 
In de vroege ochtenduren van 140789 is de FTX-fase ingEJaan 
waarb.i.j .i.n het scenario werd uitgegaan van een aangenomen NATO
tegenstander bestaande u.i.t GE, UK en NL skn die de staatsgrens 
overstaken, voorafgegaan door massale luavn en een llops west "~ '' 

F;;C:!~::;TUCt::: .. 
tevens sprake van zeelandingen door de 

-1::. e, t::J E~ n "'· t . ar··, c:l E-! ,, ..• 

React.i.esnelhe.i.c:l bij de luskn, alsmede .i.n de be~elvoering 
lsk l.i.jken de belangrijkste Defaspecten te z.i.jn geweest. 
De oef werd geleid door de opperbevelhebber van 
de Lrgen LUSHEV. De GS . .i.n MOSKOU .i.s echter in 
betrokken geweest bij de oef. 

rJ E \/ E::• v·· E·:• r-·1 .i ÇJ cf E·:' 

bE? 1 an q 1' .. j_ .:.i k c:0 

.---!. 
::::-r-11:. 

!nEt t.tE! 



lJ F\ CJ 1\1 : i\•'1 J f) // !.-" 1.... J n t. :::- !_j en r·: ' :.! .. <i ./ r~ :::_;· El rï c:i .-·-1 ~-=.::; (/l "? H ·::_:.:· ; ·. • ... i 

f•1 I ) ') ./ f.·· i .. J ('i t. i. r··i '! /i ll __ / 0 (/ \.' •':':'( r·J d r·l 
.... , .. .. / 

!/}':.? :::::: c.,_:. r·. :::- ·' il' ' "T '····' • ... ! ,,::. ' 

gen dat het a~ntal deelneme~s aan 
wo~den teruggebracht tot onder de drempel voor 

{.":i J -;:::. r-· 1-::.-:• C! F:': l"'i ! .. i .i C-::• ir· \/CC) i'' t.-\ i C:) (' c! F!:.' r·; cJ F·.' ·r.: l~. C; \·:::. i···'::.:·:, 1 1 • :: d .. t -~:. t: .OÏ .. ~::-:-:• ~:;:. E-:• n CJ E:• D ;-''· ::;_:_~ -:·:·:·•. l ; .:t. ·:;;: ::-:-~ -!-- . 

V·J i j :.:-~ j_ (_J .i n rJ {-:-::.· n CJ 1:.:r (_] E· ;.:~ ;":::· "' •:.-.-: ; ! " 

Hierbij gaat het o.a. om: 

2e helft sep 89 teruggebracht naa r 1508 deElnemers; 
F::• F:' !"; l:: .!. 1 E:'t t:. C·! r· -:·=·=·t 1 c-::· V..l C.:i F::· .. ...- F: h (:i c::' E-:' ·f rn \·:-:-:· t:. ~::·:·· ~=-=_:; ., 1/i ~?) (/) ./ /·, f?! f:xi cl \·:·:·:' E·:~ J r .. i ( .. 1,, r .. : 1 ..... 

Volgens deze bron 

P.!~.r:LJJI;F ..... : ... Z.Y!:':: ~,J.J.$ ..... §.9. .. :. ... 

Gegevens betreffende deze oef stonden ~eeds in slorappor 
(iE:•n ... /Ltll.Lnq :: 
De oef stond olv C-MD V/EGA, de Lgen 
Deelnemende ehdn: 
MD V (5 Lr) met gevehdn en gevostehdn van 1 MRD, 8 MRD, 
U./I J'··1c;bd.i.\/ (Bur·· .. r..J) ;~~n hf:::J..i.,·:;;. 'v'l..-EJ(] 11 BE~.~:;::.~-=:pc:rl· .. il 1

!" 

·r i=:;\/ r:.:, n ==~ J. u::::. k n rn F: t:. d c::., l r.·:·:·:' r .. i \/ E:'t ï"i 11 F' r· E·::.~ ~::. c h v::·:' r .. i 11 
\/ c.:.: 1 .. k ::::. q n !l B r· .. ..::·;, r .. 1 cl E·:' r·ï !:::;u. t· t,;J .... f.:{ r- .i E.: ::::. t 

j .,::, !:::oe , ... f''';J f.·?n '' L .. ~3.i:i\J E' '' mar .. . i. n •? bCJmlnE·n \.'Je!'- p •:,,r·v·J i r .. 1 ;;) • 

f''l""l 11" .. T tvl 



COMNDRTHAG Weekly 
l"!II>./1:.!.... Ir·,t<:::u.rn ,,, 

int5um 003/mei/89 
120/89 van dd ~306G 

89, welke valt onder 
de oef is C-PBMD, Divgen H. 
is verdeeld in drie fasen, 

c:Jd 

Deelnemend mat: 176 tk ~ , 90 atrksysn op ~a~Tgn, 60 sn 
en 35 heli's (8 avheli' 

aanmeldi~l5drem-

11 
(] EO:: :.i.. c! (·:·~· !""! t:. :.i.. ·f i C i-;;:• (:~~ ;· .. cl " 
Sedert 240689 zJjn 16 TD/PPMD betroken bi 
;";\ c: t . :i . ...... :i. 1::. F· .i.. -!:.: i·:~ r·; (J p C:) E· ·f t·. ('·? ,.. , ... (·? i n 0 F:: (i [J.,i u I· : u ..... F' (J r··J C::i h: ~:'3 f< I ( liJ 1') ~.'5 :::': ) " 
Evetuel~ samenhang met oer 'URIUN-89' nog niet bekend. 

BHCJN: 

ç_g c J.J. .~_EÇ.!~J .Nr:?. __ J bL. ... !:.~A.MP.. 

MID/KL In tsum nr 150/89 van dd 040889 
MID/KL Intsum nr 152/89 van dd 080889 
CUMNDRTHAG Weekly intsum nr 002/aug/89 van . . J ... I 

Lil...l 

Van 7 tot 12 aug 89 zal in BAMD een oef worden gehouden. 
Aaan de oef zal worden deelgenomen door c:a 13.000 man grot0ndeels 
afkomstig van twee tkdivs, beide op minder dan organie~e sterkte. 
Deelnemend materiaal: 411 tks, 237 atsysn op pavtgn, 118 sn art 
(van 100 mm en meer), 13 mrl ' s en 24 avheli's. 
Het aantal uit te voeren sorties van gevvltgn blijft onder de 
aanmeldingsdrempel. 
De leider der oef is nog niet bekend. 
Het doel va n de oef is het verbeteren van de gevopl van de trn. 
De oef is in drie fa5en verdeeld: 

( ·7 ..... J. lil ""'u c.:J ) :: verpin naar en ontplooiing in het oefgeb en 
voorb voor de oef; 
2e Fase (10-12 aug): gevfase, waarin [4('".'V 

aspecten centraal waarbij vraagsn op qeb van bevelvoe-
ring en coordinatie bij optreden door verbonden wpns; 
3e Fase (12 aug): terugkeer naar garn. 

De deelnemend e ehdn :.· .. -'.._.f! l 1 GTD en 40 GTD beide va n 
J.. .1. C3t::i .. 

r"~ l'"l Ir- T fvl 



e. 

BRON~ Maandoverzlcht 

;_ ) ·-~ , .... 
V\::'. ! l 

j-··i {-:·:~: t:. 
k ,;;.;. J .i hE:' i"' .. 

~·::·i. -::·:·{ r··i t:. ,::c J 
(aanmeldingsdrempel) 

i".='i ·! î7t /i >:::JC! 
'l . .' .' :.· '''T \ .. .' • 

!···! ~-:::, t. \/ c:• E·:' ;· ·· (-:-::.· r .. , \/ -~:,_ r .. 1 j ·· -~ c:, "!::. -... · •.:·:: r·· cl u E·:· ...... inb tegenav ~t ond centraal 
ne oef 'r op aangege t· ·i j d ~ ::; t: .. i p 
C) (-:-:-:• + :;::: j_ j r·i . i"'! .i ~:-::.• t:. 1:::; (-:~·-:: k F::·.' 1 .. ; cl ,. 

BRON: MlD/KL Intsum nr 154/89 van dd 180889 
MID/KL Intsum nr 158/89 van dd 160889 
MlD/KL Intsum n r 160/89 van dd 180889 
MID/KL Intsum nr 161/89 van dd 210889 
f--1 I .0 / I : 1.... I n t:. ·::::. u. m r·1 r·· .i.. ::":.J :·:2 / f!= 9 \/ -:·::'!. !'"1 cl cl ~.? :;::: (.0 ~3 D r:~~ 

grotendeel s af~omstig 

minder dan organieke sterkte. 
Deelnemen d materiaal : 

dPelgenomen d~or 
tkdivs, beide op 

396 tks, 258 atsysn op pavtgn, 126 sn art (188 mm en mer), 
48 mrl's, 16 avheli's en 42 theli's. 
Het aantal sorties van g~vvltgn blijft onder de aanmeldingsdrem
PE' 1. 
De oef zal worden geleid door een Plv C-BEMD. 
De oef l' verdeeld 1n drie fasen, t.w.: 

\/ (·:·::.= r· j::) 1 r .. 1 !"'! E\ E1. r--· 

. q E~ \/ .!: ~·::~ ~;;;. (·:::• ~ 

1e fase (15-18 aug): 
2e fase (18-28 aug): 
verd gev, inclusief van tegenavn met het doel het 
\/ ::-?. r·· 1 C) r- r.:::.• r-·1 (:;J r:: {.] .:::{ n F~ f] F:! h t. ;:::: i···, E.~ r- c::; \/ (·:::• !' i~~· n .. D ,;~. ,·;:.. r··· b .i j ~·\1 o !"' .. d t d E:= ~:; -:·~·;, in E~ n ~-~JE:' :··- I : .1. n (~1 
en coordihatie bij het optreden van verbonden wpns oef.; 
3e fase (28-22 aug):einde oef en verpln terug naar garn. 
De oef zal worden gehouden in een geb oost-noordoost van MINSK . 
.1. ~:~~~3 / t3Ci .................. -............. .. 

Bij 5 GTA/BEMD en zijn activiteiten wrn die mogeliik 
wijzen op deelname van subehdn van deze lrs aan genoemde oef. 
H E• t. .:i. c':. f:':! C I'"J t. (·:·::• I'" 1"·1 C:• CJ C:) n ;:~ E~ J., E• r.. C::< "f d (o·:! t.V·J E~ F:.• i;J E• n Ci E• ïl'! cl f:'-' d :.i. Vs. El ·f I : D f'i'! '"'· t: .i Ç_j :.\. 'I !"'J 
van twee verschillende lrs. 
J. {:.: ~~) .. / f:::: C-) .... --...................... _ 
Er zijn aanwijzinqen dat de deelnemers afkomstiq zijn van 
7 TP,/BEI'1D . 
.1.6J. .. lFj9 
.. - .. -·-·-·----
Uit beschikbare info .kan worden opqemaakt 
de oef 7 TA/BEMD was met 34 TD/7 TA en 37 
Moqelijk hebben reservisten aan 
divs cat Cl divs zijn. 

De C-BEMD, Kolgen KDSTENKO heeft tegen 

c:IE1t. dt:: 

GTD./7 Tt1 .. 
deelgenomen, daar beide 

pers benadrukt dat 
de deelnemende ehdn volgens de nieuwe orqstructuur zijn samenge
'':'. tE>lcl. 



BRT OEFEN I NG : FTX 
E:EJ\II··IEDEJ',J ;: 1 MRD/MD V (elmsl 

8- 8-8880 T/M DTG: onbekend 

ande ~e oefte~reinen voc~ n3tionale eet i n 

DATUM: 10- G-1989 

( E·: 1 rn ~::. ) 

OEFENGEB: Lubtheen 

14- 8-1989 T/M DTG: onbekend 

L.{~ND ~ U~~1FC 

BRON: MID/KL Intsum nr 081/89 DAT UM: 26- 4-1 9 8 9 

BRT OEFENING: FTX 

OEFENGEB: Letzlinger Heide 
l;:.:,nc;l'=· r·i\t EJ.I:::oE: 
24- 4-1989 T/M DTG: onbekend 

GEHEI J·'I 



'•:f" .... 

~::::H .. î (Jl:i:E:i\ l T/\JC:i:; r::··r>< 
LE:i'-!!·ll:J:>!J!c .. :.• C::'!"!F:D .•H Ci(; (cJrn• ::. ) 

DEFENGEB: Lieberose 

cl E~ :.:-:·: (·'!: d .i \/ \/ 

2 GTA (delen van enkele divsl 

UE::FE.I\IC!E::u :: i .. \Î .i t.". t. ·::::. t~ C) c:: k. 

'v'f·il\1 DTC; :: 11- 5-1989 T/M DTG: onbekend 

.... ..:: ·l· ... J 
-:::\! ::::· ' .... :::•.1 ;• .. ..; 

_.- _:_ ..:. .. - - · ..... i:::)'·j 

..... ·; ~.::. 

COMME::NTAAR: Vermoe~elijk voorbereidinnen voor GSFG/E::GA oef van 15/w ~:m 

C3~3F.h L.P,I\j!)' 
:HHUI\1' MID/KL Intsum nr 102/89 

SRT UE::FENING: FTX 
C:FI\!HEDEI\! :: 7 GTD:~ SHUCK (elms) 

UEFENGEB: Letzlinger Heide 

30- 5-1989 T/M DTG: onbekend 

Vermoedelijk eindoefn nn 
"'"I""' ba. t:n :i.. \.l0?ö!.U 

DATUM: 30- 5-1989 



J<l .F.:!: '·-··.!F: C:Ff·· ~::·:i\i :L :··--IF·:it::.i'-.i 

BRON: MID/KL Intsum nr 18~/89 

SRT OEFENING: ~TX 

EENHlDEN: 28 GMRD/~ STA (elms) 

OEFENGEB: Lleberose 

COMMENlAAR: V?rmoedelijk eindoefn op batniveau 

l·lJil/f :L I r·i t:. '::::: u rn 

i:::·--r··..,.· 
I I _.-, 

F' c:= n t. b !'". J'". (·:·:~ q ./ J 

OEFENGEB: GROSSENH0I N (US 8 9) 

L.. r'~f',JD: C.JHF"I3 
BRON: MID/KL Intsum 114/89 

SRT OEFENING: FTX 
EENHEDEN: 9 TD/1 STA (elms) 

OEFENI3EB: Lieberos e 

13- 6-1 9 89 T/M DTG: onbekend 

':;···- .. /1 . .. ::;;·j'·/ 

DA TUM: ,c 6 -1989 



ÜI:;;C:)J'-! :: MlD/KL Intsum nr 11 4/89 

~3 F(T UE! "[J,J I 1·.!(::; ~ F. r < 

·::t: ... •t.: : i·.~ 
, ,.'!.. . •• ! .1. .. ./. ; 

E: ;:::: !\! J .. ·J E:· JJ I : J'-.1 :: :~·? .l i',·! F;: I.) ... ...- :>~ CJ ·r (.·:i ( E:'t !' .. t t·:-: ! ... ! ei r··r ) 

OEFENGEB: PERLEBERG (PD 87) en omg 

13- 6-1989 T/M DTG: onbekend 

1.. .. {:·,N D : c::: HF.;_:::: 
D F;: [! !'· .. ! :: ;-..-J I I.) .. / I : L.. I r--; t:. -~:; t .. t rn ! ... , r-- J .l t::~ ./ E~ f.) t:~' , .. , :t ::::. :::; ,./ H () 

r::; T f) . ...- ..... ~::::; 1· .. 1 CJ L J< 

Cl E:: F I : !\l Ci F: B ~ L .. E·: t·. :.:-:: J .i r·i t;_:_l (·::.· !.'... 1· .. 1!::-:-: :.i.. cl (·:·:: 

19- 6-1989 T/M DTG: onbekend 

CUMMENTAAR: oef du~rde op 268689 nog voort 

1.._ (i !\1 D : C:i ~::: F. Cl 
BRON: MlD/KL Intsum nr 122/89 

SRT UEFENING: Verpin 
EENHEDEN: 287 MRD/2 GTA (elms) 

e 
UEFENGED: Wittstock en omg 

26- 6-1989 T/M DTG: onbekend 

DATUM: 0 1- ~ -1989 

DATUM: 27- 6-1989 



KL E I N~ OEFE NINGEN 

EENHEDEN: 6 GMRD/NGF (elms) 

OLFE NGEB: Swinou j scie en omg 

'T / lv! ï\ -r· r.:·: " 
! f '! .\.!I\. . .' u 

COMMENTAAR: !it soort oef duurt doorgaans enkelP daJen 

DATUM: - B - 1 989 

E:;. rn f j_ r .. i ::::: E-:· t: 1-\' c::r i'". c! t: t:. c:; t r ·: t-:-:· '-../ E·:· r .. : t :·::·~ ,·::·~. k \/ E:·,_ r·, /::· h i'·' ! F I> _... i\l [i r:· ;:_:_:J E~ r·· ::.-:-:· k ;:-::-:· : ... ! d 

( E·:· J. rn::::.) 

OEFENGEB: Garnizoenpn e n daarbij behoren de uitwij~gebn 

'·.)(..:·,!\I D ·r L! :: 1989 T/M DTB: onbekend 

MID/KL Intsum nr 145!89 DAT UM: ? R- 7 -1989 

~3HT C)l .FE:J\1 I i\lCi :: c:C)f::;rE \ 
EENHEDEN: 20 GMRD/1 GTA (elms) 

e 
OEFENGEB: Garnizoenen 

8-1989 T/M DTB: 08-08-89 



i. .. ' · -· .··~ 
I ·:::.\, .. •" : .. :+>'1: .. ·.··: 

SR f OErENING: FTX 
CF.I\IH: :LiE!\1 :: 

1- 8 - 1989 1/M DTG: onbekend 
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f.:: _ r,;:J3.~::> .Cl . I::IJ;:: . I;:::J, .... ~:.:!ti .U :C.O::C .. I .I;:::.fc}. 

· .. :• " :OCHE TOV i 0 t 0 noe md t~t e Plv Mi n. lef ~'r opvclge~ 

/ I .:..i. 

r .. ···· !.. .. J t:. r r, " 

!· .. ! .i .. :.i !.."·.!.:::: :··· V 

, _ _; " L. r .. (J t-::· r .. , '· .. / " r·· .. l " L.. U B [! \) .i ::::. b •::-:-:· r .. 1 C:) r: := rn d t. C) t:. C ~:::; ;· .. ) ~-:-:·:' ;···· (·:·~' r·j i :::i d ;~:_:: .... \/ .::·:·i.; t_....J f::· 

... 1': 

?: !...t J k ::-:· ·=·=·=·~. J ·::==. u p \/ D 1 r:.J E-:= r· \/ -:·::-.. n L. r .. ;:;_J ::-::: r .. i Ci F.: I E~ i :: f::J \/ " !.. (J !J C) -.../ t_.'\: E; ::::- ......... C) :::. , .... !·-. :-:-:-:· r·i 

r:· 1 \ ' c:su" 

a" Kolgen M.A" MOlSEVEV (CUS) tot L ~gen; 
b:: i, } !'-.! 

·.: "!'•!" 

• Kolgen V.M" SHURALEV (C-BEMD ?) tot Lrgen; 
d " } : c::; J ÇJ F.-:· n i.../ " f'! .. 1'·'1 I i< 1-··i (."~i L..l< I 1-....1 t. C) ·t. t·,.! E!. E:·!. r ... ::::. c: h E:'t 1 k \/ -::·;_ r'i c:! ;,.:::, (:~i (' t . 

(zie n~t i tie bij eerdere melding in slorap p 0 1 

W?~d Ltgen NOVOSHILDV genoemd 
Hij was voorheen 1e Plv C-FEMD. 

Kolgen FUZHENKO is waarschijnlijk benoemd tot C - TUM D 
opvolger van Lrgen POPOV. Fuzhen~o was voo~heen 1e P I •' 
C-GSFU. De n1euwe functie van Lrgen Popov i~ n ~u n i e~ 

BRON : MlD/KL Intsum nr 087/89 van dd 080589 
COMNORTHAG Weekly intsum 001 / mei/89 van dd 110589 

Ltgen V.A. ACHALOV is benoemd tot C-Sovjet Lltrn. 
Hij was voorheen CS-LEMD. 
geboren 13-11-45 
J. C) ,f..:.~::; . .\.i i cl j_ F:::•n ~:- t. (~_! P J: C)iT!F::,r·; 

i.. .::;! ::~i \:·:· (:.:J f:~' -:~~- 1 .:.::t -:·:·:·i. (J c! -:-:?, -:·::i. r'! cl t:-:: h o r;J •. :· r··· ;;_::_, c:: ,·::\ \.- ·::~- c , ... i ei c 1 .. t::: (i :z (-~i !·· .. ! 
l o::? ~.~ .. :~:; u r:.:::· ::::. l -:·::·t E!t (_] d E:'t i:':'t n cl E·:· I""! i J (:·, k E:'i_ d E iTi i. t:::: \/ C::r C:} t''' t:. k t r-· r··i I; r···f (:11.... I l\1 !] !..._/ ~::. ~::: I I i 

.1. ''i' )' .:':, c::: ···- L.. l •::? h ei 
:J..c;::3c-J c-··7 r:::ic:IE' t.J.cli•i tE:' :t;LJr,.lt;~) 

l ·~) F3 :::~ r1 ~:.:;_ ,:.). ,- r.-1 .i 1 Pi k ~·::i. d (·? !Ti .i (-;? \/ Ei. n c] f-:·"!: C3 ~~-2 n E· r- -:·:~ l E· ::::> t -:·::t f I ; \/ !] n I] ::; H I L. [ i\} I I 
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echter zonder vermelding van welk functiegebied. 
Hi j was voo r heen CS-TUMD. 

r:.~ c·· I .1 C' T lvl 



BHCJ I\1: l"l I L:> _i KI... Ir·, t·. '::: u:r; i,:··· J (/IJ/ H") \!,'''~""' c:! c:l ~;?C?!/1 .. •c:. ""-' 

E~ ziin aan~ijzingen ve~k~egen dat de So~jet MinDet, 
mo~elijk wordt ver angen door cc~secretaris BA~LANDV. 
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van Kolg?n RODIDNOV. 
Kolgen PATRIKEYEV was voorheen C-UOMD. 
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MINISTERIE VAN DEFE;_NSIE 

FUNCTIE RANG NAAM GEBOORTEJAAR SINDS --
Minister van Defensie Leger-Generaal p.r . Yazov 1923 05/87 

1e Plv Minister van Defensie Leger-Generaal M.A . Moiseyev 1939 12/88 
Chef der Generale Staf 

1e Plv Minister van Defensie Leger-Generaal P.G. Lushev 1923 02/89 

Opperbevelhebber der WP 
Strijdkrachten 

1e Plv Minister van Defensie Leger-Generaal K.A. Kochetov 1932 02/89 
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n Plv Minister van Defensie Leger-Generaal Yu.P. Maksirnov 1924 07/85 
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V.M. Arkhipov \.OCT 
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Plv Minister van Defensie Leger-Generaal V.M. Arkhipov 1933 05/88 
Chef der ondersteunende eenheden 
van de strijdkrachten 

Plv Minister van Defensie Leger-Generaal y.M. Shabanov 1923 07/87 
voor Bewapening 

Plv Minister van Defensie Kol-Generaal N. Chekov -- 11/88 
voor Bouwtroepen 

Plv Minister van Defensie Leger-Generaal V.L. Govorov 1924 08/86 
voor Civiele Verdediging 
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M.A. Moiseyev 1939 12/88 
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Plaatsvervanger Kol-Generaal B.A. Omelichev 1936 01/89 

Plaatsvervanger Leger-Generaal V.N. Lobov 1935 02/89 
1e Plv Opperbevelhebber der 
WP Strijdkrachten 

Plaatsvervanger Kol-Generaal G.A. Mikhailov -- 09/87 
Hoofd Inlichtingendienst (GRU) 

Plaatsvervanger Kol-Generaal G.F. Krivosheyev -- 09/87 
Chef Organisatie en Mobilisatie 

Plaatsvervanger Lt-Generaal M.A. Gareyev 1922 12/84 
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STRIJDMACHT : MFNV STANJ : 05-l 0-i98~ 
=================~================================ 

===== GEZAMENLijKE UITVOER-LIJST VAN EP.ENAMEN ==== 
===== SORTERING ERENAAM BEPERKT 
================================================== 

ERENAAM EENHEID NAAST HOGERE EWHE ID VLGNR BRON iirHUM EVA 

HORST JONAS 5 VBDREG 5 -LR 146 
HORST VIEDI 5 GNBAT 5 -LR , .. 

l'l'! 

HUGO EBERLEIN 2 WACHTREG MFN'.' l7 
JOHAN PH ILLIP BECKER 3 PONTBRREG 3 -LR 59 
JOHANNES ~ - BECHER 3 MR~?..GiG 3 -LR 54 
JOHANNES VOGELSArliJ Dil -REG VA-18 05-89 C-3 
JOHN SCHEHR 24 MECHREG 4 MECHDIV 97 
JUL IAN MARCHLEWSf( I 23 n:REG 9 TKDIV 162 
KA ROL SCHW IERCZEWSf( I H TKREG 7 Tf:Dll/ 74 
K!JNRAI' WOLF 2 VBDSTRZREG MFNV ") l u 

fWRT BENNEW ITZ OPL-CEN. II CO_LASK 43 
KURT BUERGER 8 VBDBAT 8 MECHDIV 212 
KURT KRESSE 3 SA-4.REG 3 -LR "" .J.J 

KüRT KRESSE 3 LUAREG 3 -LR 57 
KURT ROEMLING 5 PONTBRREG 5 -LR '! ~c 

lqJ 

KURT SCHLOSSER 7 IBAT 7 If(DIV 89 
LEO JOGISCHES 16 Tf(REG 7 1f(IIIV 76 
LOTHAR BOLZ on -REG VA-33 08-89 C-3 
MAGNUS POSER 11 FROGAFD ll MECHDIV 124 
HAX MATERN OPL-CEN. III Cü_LASK 44 
MAX ROSCHER 7 MECHREG 7 Tf\IilV 77 
OITO BROSOWSKI ll VBDBAI ll MECHDIV f(L-07 08-89 C-3 
OTTO BUCHW ITZ ll TKREG ll MECHDIV 115 
OTlO NELTE 40 ARTBRIG CO_LASf( ?'1 

u! 

OTTO NUSCHf(E 0/I -REG VA-28 07-89 c-:3 
ûiiO SCHLAG 18 MECHREG 11 MECHDIV 118 
OTIO SCHWAB 3 SCUDBRIG 3 -LR 53 
OTIOMAR GESCHKE 2 GNREG MFNV 4 
PAUL DESSAU 0/I ONHBAI 9 :nmiv VA-13 03-89 C-3 
PAUL FROEHLICH OPL-CEN. IV CO_LASf( 45 
PAUL HEGENBARTH 3 MECHREG 1 MECHDIV 183 
PAUL HORN I Cf( 15 Tf(REG 7 TKDIV 75 
PAUL ROCKSIROH 7 SA-6.REG 7 TKDIV 83 
PAUL SASNOWSf( I 5 ARIBRIG 5 -LR lJb 
PAUL SCHAEPER 0/I -REG VA-29 07-89 C-3 
PETER LAMBERIZ 41 GNCONSIRBAT CO_LASK 29 
RICHARD SORGE 1 VERKBAT 1 MECHDIV 184 
ROBERT NEBDERMEYER 2 MRTB_G/GL MFNV 3 
ROBERT SIEwERT 2 WEG-GiiREG MFNV lO 
ROBERT UHRIG 16 MECHREG 11 MECHDIV 116 
RUDOLF DOELLING 9 SA-6.REG 9 TKDIV 169 
RUDOLF EGELHOFER OPL-CEN.I CO_LASK 42 
RUDOLF GYPTNER 1 ARTREG l MECHDIV 185 
RUBüLF RENNER 9 MECHREG 9 TKDIV 163 
SOJA f(QSMODEMJANSKAJA 22 TKREG 9 TKDIV 161 
SIEFAN HEYMANN 0/I -REG VA-27 07-89 C-3 
IHEODOR WINTER 2 VZGREG MFNV 18 
THOMAS MUENIZER 22 MECHREG 4 MECHDIV 95 
WALTER EMPACHER 21 TKREG 9 TKDIV 160 
WALTER f(A ISER GORR ISH 4 GNBAT 4 MECHDIV KL-07 08-89 C-3 
WALTER LAUE 2 VBDONHREG MFNV 15 
UERNER SEELENBINDER 34 THELISQN VA-23 05-89 C-3 

GEHEIM 
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S~RIJDMAC~T : MFNV SIAND : 05-10-1989 
================================================== 
===== GEZAMENLIJ:.' ~ UITVOER-L UST :,;P.r; :::RENAMEN ="== 

-; ::=====..:-=====- ======: '7. ============~ -: ===== --= =:::::::: ::::: ::: 

ERENAAM EENHF I· :· ~ AS T HOGE~E EENHE ID VLGNR BROf1 DATUM EVA 

WILHELM FLOR IN 28 MECHREG 8 MECHDI'J 202 
WI LHELM f(OENEN ll ARTREG ll MECHDIV 120 
WILHELM LIEf:KNECHT 4 NBC BA i 4 MECHDIV 107 
WILHELM MA 'i ER ·") W.EG-BRGNREG MfNlJ 1 ~ " 
WILHELM PIECK MILPOLACD MfNV 'i 'i 

.:.. ~ 

wiLLI BECKER l GNBAT l MEC:~D IV 190 
WILLI BREII EL 4 AET REG 4 MECHDIV 99 
WILLI SAENGER 40 PARABAT Cü LASK 26 -
WILLI SCHROEiiER 8 SA-8.REG 8 MECHDIV 210 

GEHEIM 
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BRON: ISAM 3/89 van dd 180489 

AA-8 APHID lucht-l~cht 
q ;-:-~· 1 E :.i. cl :_..\i p n V·J 1 .. - r·, .. 
(i }. j···i D ~::' 1.-·\l t-::-:= J F:• l"i k E·~ } E:• ·j c:·r. r··· F:~' r·; r;;J ;;:::• } E· d E·:• r·, r··i i E:• t. tigd2 geruchten de ronde 
deden inzake de HIND met AA-8 lanceerrail- is deze recent2 wrn de 
~-:-::·r:-:·1'··-::::. tE:· 
CJ f-::.-:· ~~': .i. E:· r-·1 

technisch mogelijk 
'stubwing' van de HIND een 
!···,,·:·:·{r·i(_:.:JE·:·r·~" 

:1 c-:-:· n (J cl .L fJ d c:= 
d F::• \ .. · .i F::' r· 
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r::··: ·!- uitstek geschikt voor het 
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Daar een aantal types NAVO gevheli's bewapend zijn/worJ~n 

1 uc: l"'!t ...... J uc: I"'! "I::. 

t(;?r·," 
1v1" r·,. ir·, 
h(·':~· 1 :.i.. ;:;; ~~ 

deze ontwikkEling m.b.t. de HIND te 

t.-··J C) r· .. c:J t \./ '· :' E·:·:' J ,;;·{ :·:'i. f'"i d .::·:·\ c:: , ... , t:. J:::; E·:· ·~-==· t. f.·::• E· cl ·:::\ ;::r. I I 

HOPLITE's met 0 0-7 

r.·.:·-. ·i .. 
' ~ ! •::.:· ' ... 

Het is nog niet duidelijk of deze ontwikkeling duidt op het geven 
van een ~self-defence' ~paciteit of een aanzet naar primair 
lucht-l ucht inzet van een aantal HINDs. 
Mogelijk zal het oefprg meer inzicht inzake deze materie geven. 
In Jane's Defence Weekly nr.12 van 250389 is een foto gepubli
ceerd van Poolse HINDs met mogelijk lucht-lucht rkn onder de 

J .t~~_QJ;;BJJ~ .. G ....... l .. ;:;\2.J:1.M .... .Y..M.R ....... M.::::),.CJ..ÇJ.Z 

BRON: MID/KL Intsum nr 081/89 van dd 260489 

Bij (Tsjechoslowakije) is 
r-(~C:<:::?ni::.(;:;l .ij k df:0 

DE7Zt:.~ VE·r··\/EinÇ!t. 

152mm vmd M-1987 wrn. 

q(;:;trokk·,~n .i;:; .• 
Indien bevestigd, 
152mm M-1987 bij de 
een soortgelijke 

betreft dit de eerste invoering van de 

kJ C'J I'" c1 F2 !'l \/ E·~ i'" \1',1 <':?!. C h t. " 

art op divniveau 
ontwikkeling ook 

.in dE:: 
1:::< :i. _j 

'Forward Area ' en 
de andere gpn van 

Een van de verbeteringen tov de D-30 is de grotere dracht. 

lN~.ÇL~~.t1 .. X. .. ~J~ ....... ~;~.fi(~. 

BRON: COMNORTHAG Weekly :i.ntsum nr 002/apr/89 van dd 140489 

k.::~. n 

B i n n f:: n c:1 e ÇJ.?.E ( T ;:::. j E'' c 1···, os. 1 u \•·J E1 k .i. j E· ) :.i. s cl E· ~::: ~; 6 .i r·, q e v oe r-ei El l ''' ç;!J;!.::(.~;;:J .. (d.~'U::. 
van de ZSU-23/4, zoals is gebleken tijdens recentelij~e oefn. 

(".~ r':' 1. .11:"' 'I' tv! 
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!::) (-:·:• p E:'i. r·i t ;;; t:::-: ; .i i , '..·:.i 
en romp van de T-rr Mod hebben aangetoond 
goede eigenschappen 
granaten-en granaten met een gerichte lading 
Deze aanvullende bepantsering bestaat aan de 

rnrn ei .i. k kt·~· [T;(·:-::t. ;·:·····:· rnrn c! .i.. k k 

···i 

. ...... ,:.:; 

u ··'··', de-::, 
;,: .. !:::·· 

'·::} '··' ' 

c}=::-::, -i· 

(polyurethane) plaatjes. Tevens zou de 1-55 Mod beschik : 
de binnenvoorzijde 

enige tussenruimte aan de romp 
1,8 ton aan het gewicht van 

t~ f.-::.· :::. t:. ::::. ~; targets were constructed ·l··l···.···.·l·· 
'...! 1-i::•. '··· 

represented in tandem the add-on armor array and the T-55 armor. 
Dor kinetic energy rounds, mass efficiencies t.(J ·t ;:::. 

-'··" · ... • i LJï 

the turret . and 1.73 for the glacis. 
Mass efficiencies greater un1t; demonstrated 
·:::. -:::1 \/ i r·1 q ·::::. :.L r·j -!::. 1··"~ f·~' T ···- ~5 ~.=.:~ .t::'. r- 1T1 o r- p ,·=;;. c k =·=-~ <:] F!f 1 .. .:...1 h E-:: n 1 : D rn p ~·::i r· c:~ c! tA.l :.i.. t·. h ;~-? Cj Ll j_ -...,.. Ei J f·::? n t. 
homogenous steel armor. 

thin steel plates in explos1v 
reactive armor, their use in a pass1ve array 
previously. Reportedly, the 
test firings suggest that 
optimum characteristics for 

\i!:'' r··y 
t:h•':'' 

limited data available from the 

........ ~: 
\..,.• I 

d (-::-:· ·:::: i ;:_:_:J I"'; f.:·~· d l_.:.,i j_ t. h 
CE munition~. The tee~ 

results, however are believed insufficient to identiTy the defeat 
m~chanism or to assess the full potential of this armor technolo-
gy. Nonetheless, the new armor arrays adds considerable protecti-

J.n 

the NSWP farces and is still in snrvl=e in siJnificant numbers in 
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t.b.v. infost wrn. 
heeft een toren welke lijkt op de van de 2S0 en het kan on 

heef t e e n lengte van 2,28 m (idem als bij 2S9). 
Tevens zijn op dit testcentrum 6~ T- 88 wrn met een vc , n j e u wd 
motorcompartiment 
n- modificatie betreft een ver 

!"'; E~' t·. t. •:::: ::::· 1 
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De M-1986 heeft mogelijk dezelfde verlengde loop als de get-0 ~ken 
M-1987 welke is/wordt ingevoerd bij de GSF~ 
[) r:.::_: J D C) r) \/ -:3. I"! cJ \:·:~ '-../ l . ..\. !...t f···· iTi () n G J.. ::;:. C -:':':\ ')' !I ~.:5 fn J -:·::\ r-·: (_] C·~· n .i. ~;;; (_:;_! (:':0:: ·::;; .i :... L!. '· := ~~:-:-:• ('ei F.:• F!: n 

toren die naar achteren op het vtg is geplaatst. 
Het chas5is is ca 6.5 m lang en 3,2 m breed. 

BRON: COMTWOATAF Weekly intsum 883/mei/89 van dd 240589 

Twee aan de SA-12 gerelateerde 'HIGH SCREEN' rc:lrs zijn wr n .. :· p ClE·:• 

EMBA electronische testsite. 
DE·:· ' H I C::iH ::::::c:::F:E:Fhl ' 1 ij kt op cl t.·::· ' C:IF\ I i.. .. I.... F'P,J')' r-·c! l, .. :• rr, "'·"'( r··· !··, ~::·oe:-::· ·ft:. E·E·'r·, 
langer antennescherm. 
De taak van de 'HIGH SCREEN' rc:lr bij de SA-12 is nog niet bekend. 

BRON: COMNORTHAG Weekly intsum nr 002/jun/89 van de! 158689 

Op het testcentrum te KUBINKA is een nieuwe mechvuurmond wrn me~ 
een loop van ca 5,5 m en welke lijkt op de 2S5 en 2S7. 
Het chassis was vermoedelijk ca 7,2 m lang en 3,1 m breed. 
Dezelfde soort vuurmond heeft waarschijnlijk in 
ondergaan in een testcentrum in LENINGRAD. 
Het wpnsys is vermoedelijk over twee jaar operationeel 

·J c::c:J···.:: ··'·· /', .... ... t.r:-?:::.t.(-::-:n 

J)E· ~::;oC:)\/jE.·t:-~- hE:·hbr:: .. :•n nc)q r..:.:.•t:::r·, E;.r··,cJr;;_:.·rF.:.-:· mE-:·c:i···,\/Uur·rnDncf .ir·i on t.t ... · . .Jik :e:=} .i.r·:~:_l 

welke de operationele status naderd, de M-1986, welke mogelijk de 
opvolger van de 2S3 is. 
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Een soo~tgelijke ins mP 

Fen wi=luit~oe~ing 
is eeds ge~uime tijd op EMBA wrn. 

effectief hoggte berei k dient waarscnlJn 
\/ E:: , .... \/i:':\ !'i ÇJ f.~:· !""'' \/ C) C) r-· DE-:' f:) (.':! -·- .1. J rn E:• t. F::• E-::• r·i b f.::• r· ':::::i k \/Ei. r··i ~::; f)J l : f'ÏI " 

., ' 
Naar verwachting de rupsuitvoering bedoeld voor 
tactische insts te ve l de en de wieluit~oering voor de 1. Ll\/E·:·:-···c:: ·._.· .:::t; r 

BRON~ ISAM 6/89 van dd 200789 

Binnen de WGF beschikt men over een voorwaarschuwingssys voo~ 
SA-7/14/16 schutters. Het sys bestaat uit een drbr ehd o pghebouwd 
uit navolgende componenten: 
a. beeldscherm voor weergave rdrbeeld; 
1:)" '--./Hr.::· on t. ··-./ ,·::·tn c;Jf:? r· mE:' t I: C) p tt: .. :' 1 E:.• ·f C)Dn ;i 
c. X/Y coördinaten toetsenbord. 

Bij het in gebruik stellen 
c: Cj f:) t' .. d .-.i. n ~::i. t:.t:-? n \/ Ei n 

deze apparatuur dienen eerst 
ontvanger te worden i ngesteld Dit 

nauwkeurige kennis positie en pcsitie 
van de verzender. 
D.m.v. de VHF entvager kunnen drie srtn info wo~den ontvangen: 
a. ~drbeeld van een waarschuwingsrdr (b.v. DOG EARl; 
b. gesproken info van een hogere ehd; 
c. waarschuwingssignalen van een hogere ehd. 

De ~drbeeldinfo geeft afstand, rg t o t· toegewezen doel en koers 
(snelheid, hoogte?) van dit doel De bed i enaa r van dit syc geeft 
mondeling of pe~ vbd de info doo~ aan de SA- schutter. 

G.r~.DJ.':l-!!~~E!J;_ .f:.~-.i~_!: ______ (_:~~(--~~-~2_.-';~x~-~;ll~!J .. ..!~--
D.m.v. dit voorwaarschuwingssys kan 
de SA-schutter worden bereikt. 
Een zwak pt is echte~ de nauwkeurigheid 
te stellen X/Y coördinaten. Zeker 
regelmatig wisselende upstn en 

ko~tere reactietijd van 

c:!e in·!'u 
een gevsituatie 

l:::r E 1 ë{ ~==· t \/ b ei ;:;. ··:·/ ~-=-~ ~:· I J 

problemen upleveren en de nauw~eurigheid negatief beinvloeden. 

f".~C:'t.IC" TM 
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Technical Data Mi-2~ 'Havoc' 

. Soviet Designation: 
NATO Reporting name: 
Design bureau: 
First flight: 

Crew: . 
Accommodation: 
Overall length: 
Overall height: 
Fuselage width: 
Main rotor çliameter: 
Tail rotor diameter: 
Mission take-off weight: 
Gross take-off weight: 

· Empty weight: 
Effectiveload: 

: Maximum speed: 
Cruise speed: 
Serviçe ceiling: 
Hover ceiling: 
Effective range: 
Endurance: 
Propulsion: 
Engine output: . 
Rotor speed: 

Airframe crash reslstance: 
Acceleration tolerance: 

· Turn rate: 

· Gun system: 
·Rate of fire: 

. Ammunition stowage: 
:;(Ammunition types: 
· Maximum range: 

' 'Effective range: 
· Gun trav~rse: 
Gun elevatlón: 

:. Missile system: 
Maximum range: 

;, Gu!dànce: 
Missile speed: 

Roeket system: 
Rockets: 
Roeket spe~: 
Roeket range: 
Roeket weight: 

. Warhead weight: 

Navigation system: 
Flight controls: 
Pilot night vision: 

Mil Mi-28 
'Havoc' 
Moskovskiy vertolyotniy zavod im M L Mila 
November 1982 

Pilot, weapons officer 
Crew+ 2 
19.05 m (16 m excluding blades) 
4 m (over rotcir); 3 m (over tail) 
1.8 m 
17 m 
3.84 m 
10 400 kg 
11 400 kg 
7000 kg 
3640 kg 

305 km/h 
265 km/h 
6000 m 
3600 m 
470km 
2 hours 
Two lsotov TV? turboshaft engines 
2200 shp each 
242 rpm (216 m/s tip speed) 

Crew survival at 15m/s descent 
-0.5 to +3 g 
60° per second 

2A42 30 mm cannon 
250 or 500 rpm 
300 rounds 
HE-Tand AP-T 
4000 m 
2000m 
1.10° right and left 
"45o to +13° 

ÀT-6 'Spiral' ATGM (16) 
•. ~000 m · 
f!F cammand 
45Q-500m/s 

Two UB-20 roeket pods 
- S-8 (HE) or S-8K (HEAT) 80mm.roèkèt 1

· • 

600-700 mis 
1200-1800 m 
12 kg 
4kg 

Doppier INS 
Mechanical/hydraulic 
Fixed forward FLIR 
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1angor on breder dan do BMP, heeft oen grotere 
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is reeds eerder wrn op een testcircuit. 

indi=atie dat do ~orioproduktie is 
:.:.:: E:t1 .... ! ...... 
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Hot waarschijnl~~k do op~olger van do BMP. 

opvolger heef t waarschijnlijk 
hU .. i c:l :.i. . CJ E·:• c:r".' I-: 1"',''" 

, .. .'' .... 'V,) \~·:: '-· 

h i.·:·? <-:-:: "f t. 

· .- ... " ... i .. 
. '....•! • ... 

i...il:::.' t:. (·:·:·! l'- 1·:·.? 
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oen groter motwrvermogon 

De hfdbowaponing i~ waarschijnlijk 
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en 25mm granaten. 

·.t·!- ..... .,, • ... '·.-J is waarschijnlijk 

BRON: COMNORTHAG Weekly intsum 003/aug/89 van dd 180889 

FE:·:'n 
TAMBOV BAM ost centrum in 

·1.:-.··,/p<:~: 

1"·1Dt·iD, 
EDI...) ( F~EC) in hE·~· t~ 

Do ehd is vermoedelijk van 
onbr"i·.-f?nd. 

batgrootte doch de subordinatie '= 

Een soortgelijke ohd V·JF:?: l, .. C:! in 1988 wrn in R0DERB DORFIDDR (WGF 
waar het HQ van een BCUD bde is gelegerd. 
Beide ehdn hebben een soortgelijke samenstelling. 
De wrn ehd te TAMBOV bestond uit: 

15x PERFECT CHUM vau; 
2x BTDVE PIPE tactische stoorzender 
2x R-330U (?) aan stoorzender gerelateerde SILVER BTONE vau; 

- 1;x MT-LBu ECM/vbd vtg; 
1x BILVER BOX vau; 
1x BILVER RIM vau; 

ca 27x ahw met generator. 
Do P~RFECT CHUM vau's waren grotendeels uitr met BELL LACE UHF en 
LOG PERIDDIC VHF stoorantennes. 
De MT-LBu varianten 
stoor- of vbd vtg. 

over het algemeen ook gebruikt als 



Vlammenwerpers 

1. Inleiding 
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In de WP-gevechtsvoor schriften en militaire literatuur wordt 
regelmatig aandacht besteed aan de inzet van vlammenwerpers. 
Een analyse van het hedendaags.e gevechtsveld geeft een sterke 
groei te zien van woongebieden en industrieterreinen , die in 
korte tijd kunnen worden uitgebouwd tot verdedigende opstel-
1 i ngen. Een hiertegen gerichte aan va 1 za 1 door gemeèhani seerde 
infanterie en genie moeten worden uitgevoerd . De betrekke 1 ijk 
eenvoudig te produceren vlammenwerpers spelen hierbij in WP-ogen 
een belangrijke rol . Aanleiding voor dit artikel nu zijn de 
sinds 1980 bij de Sovjet landstrijdkrachten gevoerde draagbare 
vlammenwerpers van het type RPO en RPO-A, die duiden op een 
opwaardering van de vlammenwerper aan WP-zijde. 

2. Technische gegevens 

In de strijdkrachten van het WP komen de volgende typen vlam
men werper voor: 

a. de T0-55 (lankovaya ~gnemet}, een T-55 tank met een AT0-200 
(~vtomat Iankovaya ~gnemet} vlammenwerper i . p.v. de 7,62 mm 
coax mitrailleur van het type PKT; 

Afbeelding 1: T0-55 

- ,_. it<?·.~;rl'· 
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Munitiesoort: 
Inhoud brandstoftanks: 
Maximaal effectief bereik: 
Maximale dracht: 
Aantal vuurstoten: 

gelei-achtig b~nzinemengsel 
354 1 
100-150 m 

200 m 
12 (maximaal 7 per minuut) 

b. de TP0-55 · (Jjazhely ~ekhotny .Q_gnemet), een getrokken 
drieloopsvlammenwerper; 

Afbeelding 2: TP0-55 

Gewicht: 
Maximaal effectief bereik: 
Munitie: 
Maximale dracht: 
Inhoud brandstoftanks: 
Aantal vuurstoten: 
Duur herladen: 

GEHEIM 

172 kg 
150 m 
gelei-achtig benzinemengsel 
180 m 
63 1 
3 
10 min 
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c . de LP0-50 (!:_egk i f_ekh otny Q_gnemet), een draagbare vl arn
menwerper met vloeistoftanks; 

Afb ee ld i ng 3: LP0-50 

Ge1vi cht : 
Maximaal effectief bereik: 
Munitie: 
Maximale dracht: 
Inhoud brandstoftank: 
Aantal vuurstoten per 10 min: 
Bestreken opper vlak: 

23 kg 
70 m 
gelei-achtig benzinemengsel 
90 m 

3,4 1 
3-4 
150 m2 

d. de RPO (~eakti vny E_ekhotny Q_gnemet} , een draagbare vlam
men werper met wegwerpcontainer ; 

GEHEI M 
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Afbeelding 4: RPO 

PEAKTMBHb/E OfHEMETbl 
2 3 

7 

Kaliber: 

Maximaal effectief bereik: 

Maximale dracht: 

Gewicht: 
_Munitiesoort: 
Aantal schoten per minuut: 

Brandbare lading: 

Bestreken oppervlak: 

4 

8 ltl 

110 mm 
190 m 

400 m 
12.5 kg 
napalm 
2-4 
4 1 
120 m2 

POO: 
t - "".,..UJ:K•; 2 - ?Y"'•e~ ) -
np'"''e"~a"•• nnaloft.J; • - ot• 
H*MCJ"wtê IWCTptn; J - )'A.ap• 
WW" ,..a.rlHMJ-"'; • - <OW~·; 1 -
o6o.~to""• ttanqnw; a - p•· 
n~p; ' - a~~o~~tc6Hu At•r• 
'··"'-"•• YCTIWCIW~. 

e. de RPO-A (~eaktivny !:ekhotny Q_gnemet-~), een wegwerpvlam

menwerper; 

Afbeelding 5: RPO-A _____________ .. ___ _ 

GEHEIM 
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Kaliber: 
Maximaal effectief bereik: 
Maximale dracht: 
Ge\vi cht : 
Munitiesoort: 
Bestreken oppervlak: 
Brandbare lading: 
Duur schootshandelingen: 

Plaats in de organisatie 

95 mm 
600 m 
1200 m 
11 kg 
napalm 
120 m2 
2, 5 1 
2 per minuut. 

Van de voornoemde typen zijn de WO en de LPO a 1 s hoofdu it
rusti ngsstuk bij een beperkt aantal NBC -eenheden (in het WP 
aangeduid met de term chemische troepen) ingedeeld. 
De T0-55 is een sterk verouderd systeem, dat sporadisch in de 
USSR voorkomt. 

a. de USSR: - het vlammenwerperbataljon van de NBC-brigade op 
Frontniveau uitgerust met 25x TP0-50 en 25x LP0-
50; 

- het vlammenwerperbataljon op legerniveau 
(slechts bij enkele legers in de USSR voorko
mend) uitgerust met 12x TP0-50 en 72x LP0-50. 

b. de DDR: het NBC-bataljon op divisieniveau uitgerust met 
27x LP0-50; 

- het vlammenwerperpeloton van de stafcompagnie 
van het grensregiment uitgerust met 12x LP0-50. 

c. POLEN: - de NBC-brigade op legerniveau uitgerust met 
16x LP0-50. 

d. BULGARIJE:- het NBC-regiment op MOD-niveau uitgerust met 
36x LP0-50. 

4. De RPO en de RPO-A worden in tegenstelling tot voornoemde typen 
als verbruiksartikelen ingedeeld. 

a. In het juni-nurrrner 1985 van Znamenosets kwamen moderne, 
draagbare, brandstichtende wapens aan de orde onder de 
titel Reaktivnye Pekhotnye Ognemety (RPO), hetgeen Terug-

GEHEIM 
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stootloze Infanterie Vlammenwerpers betekent. De vlammen
lverpers (bij de Sovjet strijdkrachten ook wel "soldaten
artillerie" genoemd) van het type RPO en RPO-A ·zijn spe
ciaal ontworpen om het beperkte effectieve bereik van en 
het energieverlies dat optreedt bij de oudere typen vlam
menwerper op te heffen. 

b. Door hun eenvoud hoeven deze draagbare· typen niet langer 
te worden bediend door speciaal daartoe opgeleide troepen 
(i.c. chemische troepen), maar kunnen zij door de gewone 
infanterist worden gehanteerd. Mede hierdoor hebben zij de 
conventionele vlammenwerpers op het tweede plan gezet. 

c. 

• . d. 

De RPO zowel als de RPO-A zijn geschikt om in de beladings
rekken van BMP of BTR te worden opgenomen. Gezien de 
ballistische karakteristieken van de RPO en RPO-A kunnen 
deze wapens door RPG-schutters (i.p.v. de RPG) met een 
minimum aan aanvullende opleiding worden gehanteerd. De 
voordelen van de RPO-A boven de RPO hebben er overigens toe 
geleid, dat de eerstgenoemde de laatste vrijwel geheel 
heeft verdrongen. 

Indien de RPO wordt gevoerd i.p.v. de RPG betekent dit een 
aantal van '[!_ per gemechaniseerd infanteriebataljon. Een 
dergelijke "vervanging" zal aan de orde zijn, als de tac
tische omstandigheden zulks vereisen (zie punt 6 en 7). 

5. Kwaliteitsvergelijking 

De voordel en van de RPO en RPO-A boven T0-55, TP0-55 en LP0-50 
zijn de volgende: 

een groter maximum effectief bereik; 
eenvoudiger te bedienen; 
logistiek makkelijker te ondersteunen; 
een effectiever gebruik van de munitie; 
aanzienlijk veiliger voor de bedienaar zowel onder tactische 
omstandigheden als tijdens het eventuele herladen. 

6. Inzet 

Tijdens de aanval kunnen vlammenwerpers vnl. tegen personeel en 
in mindere mate tegen "softskin"-voertuigen worden ingezet: 

ter vernietiging van een "tegenstander die zich verdedigt 
vanuit veldversterkingen; 
bij het gevecht in oorden; 

GEHEIM 
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bij het gevecht in bossen; 
ter ondersteuning van de doorbraak van een goed voorbereide 
verdediging; 
ter vernietiging van onbeschermde troepen in het algemeen en 
verzetsstrijders in het bijzonder. 

7. Tijdens de verdediging kunnen · vlammenwerpers. vnl. tegen perso
neel en in mindere mate tegen "softskin"-voertuigen vlorden inge

. zet: 
t.b.v. flankbeveiliging; 
ter versterking van lijnen van (tijdelijke) verdediging; 

Tijdens de verdediging kunnen de draagbare typen dankzij hun 
verschietbare lading en trefferbeeld ook nog tegen tanks worden 
ingezet: 

ter bestrijding van tankhindernissen; 
ter versterking van vuurzakken. 

8. Conclusies 

·(al Gezien het bovenstaande zal in toenemende mate rekening 
moeten worden gehouden met de inzet van draagbare vlammen
werpers. 

(b) Deze draagbare vlaromenwerpers zullen worden gehanteerd door 
de RPG-schutters van de gemechaniseerde infanterie. 

GEHEIM 
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HOOF DSTUK 

SUBORDINATIE 

152MM Ka non 2A36 

a. Gegeven 
Recentelijk is in Sovjet (open) br onnen rre lding gema akt va n het 
152mm kanon 2A36 . 

b. Commentaar 
De getrokken vuurmond werd aanvankelij k, overeenkomsti g he t jaa r 
van eerste waarneming , voo r lopig aangedui d al s 152mm kanon 
M1976. 
Tijdens een in 1988 gehouden MC-vergaderi ng , werd de voo r lopige 
aanduiding gewijzigd in 152mm kanon 2A36 . 
Dezerzijds werd de Sovjet aanduiding 2A36 voo r de vuurmond in 
twijfel getrokken daar eerdergenoemde benaming betrek king l1eeft 
op de schietbuis (SUPINTREP WP LASK nr 13.252/Geh, afgesloten per 
1 nov 1988) . 

c. Conclusie 
Dezerzijds is de aanduiding 152mm kanon M1976, overeenkomstig de 
Sovjet aanduiding, gewijzigd in 152mm kanon 2A36 . 
Gebleken is, dat de Sovjet aanduidingen voor (getrokken) vuurmon
den kunnen zijn gerelateerd aan de schietbuis / kanon-aanduiding . 
De aanduiding 2A36 zal vanaf heden in zowel nationale documenten 
als periodieke rapportages worden gehanteerd. 





BRON: MlD/KL Intsum nr 088/89 van dd 090589 

! : I t I I t . L if' I i l ':·· t. \''i ! !Ti :i I 

Wrn hebben uitgewezen dat het o.a. de vol~ende ehdn betreft: 
290 Gabnreg en 300 Gabnreg, beide van 98 Gabdiv uit BOIGRAD; 
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. J.l l he~ kader van deze onlusten z:ijn er :instructi e~ binn 

!T!" n n gedistribueerd over behandeling van m1ln 
afkomstig uit Georgie-
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veerd en ?ij mogen geen gewapende diensten verrichten. 
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\/ t-:-:· r r .. i .i E·?.· t. i ÇJ d E:\ 1 ~~ u . .i. t \/ 1 cJ t .. ::: i ::.::. t:·:· 1 -..._ .... Et r .. 1 j···i c-:-:-:• t. I 1-....1 F -··· o ···/ t.:-:· r· (·:-::: t ·::.= r·i k C:) rn ~=~- t:. rn E· t: cl c:-:· i. _; c:· 

V.w.b. Sovjet rksysn vallen onder deze overeenkomst 
88-20 (ca 5000 km), SS-4 (ca 1000 km), SS-12/22 (ca 800 a 1000 
km) en d~ ·SS-23 (ca 500 km) 

Door de VS is op 010889 een begin gemaakt met de ve~wijdering va•• 

cruise missi l es van de basis GREENHAM COMMON in UK. 
Van een andere basis in de UK wa~en zij reeds verwijde~d. 





f:]E:;I.·.J.f::.ltl. 

J.:HUI::.::r.:.· .. i.:::.:.NJ3.1:::J).l)(;:; :.T: .. J. I:;: .~:J ....... ~}Q.\.J.,J .r:: .:r: ...... f:;t: .. l~. 

BRON: MlD/KL Intsum nr 076/89 van dd 190489 
r..-1 T ï"\ ii/1 
! !.! . .' .... · J'•l, . .. de! 
:OMNORTHAG Weekir intsum nr 003 /apr'89 van dd 200489 

de CGS Sov1et skn heeft C-GSFG, Lrcen 
Snetkov een toelichtin~ 
E~:)FE:i .. 

iTi (·'::·:· d :.i.. C) -:-~i. Lt (:J F3 .::;.:r 

I r·ï c:l :L t::.·! ·f ,:·:;_ ::::. ,.:.:.·:' :~:_~ u J J E:· r··i i,.'\t c:: 1···· cl (·:-:-:· r .. 1 -!::. ( :, J". u (:_:_i (;;_t \-:·:·:· t":. r· C) k !-: ~::::, , 

32 GTD en LJ TD beide van 20 GA; 
tkc::;pJ r·t:-::·(;;.:r·i !i 

J. J ·::::. t. C) 1··M rn F.-:·! !···, d n ~ 

ç_: r·1 F::' J···~ d r; ~ 
tactische nucle3re wpnsysn. 

I n totaal 2ullen tussen mei en aug 10.000 man, 1000 tks, ruim ~30 
sn art en mrl en ca 5800 vau's aan de GSFG worden onttrokk~n. 
~Q.:Z_::~.::~~-9.5?_ ..... ~~~~-!~:i ...... r.::.Q.!~1t:!.~.:J.f3.::!::.L!f\~.:~! ....... ~~:::t~L~~~-
c::i E~ r··i :=~ n i::·:·:' t k D_\/ Z D U j···i E·:' h h t.::.• n q f.·::• ~-:·: E·:• Ç:J d tkd.i. · .. ...-;;:: . .-·:. r..::. 

. :: ..... . 
beide van 20 GA vanuit de DDR 
De tks van beide divs 2ullen 

zouden worden ontbonden. 

c:! E·~ i..J r·· ~·0. J. 

(mothbal~ed) en deels worden omgebouwd voor civ geb ruik 
In het kader van de ~eorgs bij de achterblijvende divs 2ullen bij 
de 'divs nieuwe stijl' i.p.v. de tks grotere aantallen -+mlJdelen 
komen evenals, mijnenlegsysn en uitr voor het 
en maskeringsmiddelen. 
Zelfstandige tkregn (ITR's) zullen worden 
. i. n ·f r~r:..::.•(] n n 

L.G.Dlti~.~~:.!:) .. ".tE.~~X~ .. - ... .c.:~:~.5~::~C:l ...... J2.C.~;;:E:~L!.~~~L~.). __ :!_. 

·1-r··.·(-
\. L.' t . rnE·:'c:: h-·-

De, kennelijke, mededeling van Gen Snet~ov over het deels opsla3n 
van tks is niet in overeenstemming met eerdere meldingen en 
toe2eggingen omtrent civ gebruik. 
Mogelijk komt hierover in de toekomst nog enige verduidelijking. 



C31::HE: IM ... ~~-· .......... ·-·····-··· 

Bf\CJN: i'IJ D /f: l .... 
COM NORTHAG Weekly intsum 001/mei/89 v an dd 110589 

:.i..n c:J ;:-:·? f)DF-~ =' F'r:J 1 ( :,n E7r .. , CÏ(:-:7 ~::~1....1 

t: E' r·i t ..... : r·· r-·1 r·· E·:· 1 E:'l t .i F_:_: de aangekondigde 
r- (:_-:::cl Lt c: t:. j_ (·.~ ;;:;. n 

Bij 3 2 GTD en 25 TD beide van 20 GA/GSFG .i~;::. c::: " rn ., 
E:\ Et !"i d F:? CJ cJ ·;;:. t~ clr.. ~ .i t: ·::~. (-:-::· ~-·- ~;;:. (-.::; n :;::;:::::1/ overdracht van ge bouwen e n insts 

SA-4 hr i g ~an de NGF (i n Polen) is tenminste één loc als \/E-:' ;-· .. . !. -:::~ t:. ;?::-:~r .. J 

\· .:,,. "'· f:~ '"'· t:. c::· 1 d .. 

(veroudErde) T-5~/5~ 

re la ti ef omvangrijke aantallen 
:.:·:~ .i. j n \,/ ;::-::: rr· l .. '·J j __ j cJ [::-::· r· cl u :.i.. t:. 1 c:r c ·;:::, ......... ,_-~ ! ; 

d (. :.i. E:· t ·"'' 1 
\) CJ 1'·1 I) ,. 
Mogeli ik gaa t het 
uit de o rg z u l le n 

. :tn r'IUI'•ICi .. (·:·:·'.:·;;I i \/ 

t.: C) t:. 

i n hoev e r r e v eroude r de t ypen t ks z u l len worden ver angen 
door mode r ne r e t ype n (b.v. afk oms t i g va n de gp van skn) 
niet wo r den beo ord e eld. 

···~' r::. r·· ,T, ë':· 1 d i , .. , C:l 

v ;,3_ r·, :::; ::·? [i T D 
Et c -!:: :.i. -../ .:i. te .:i. t . r::.:· r·; 
·r:O bE~ .i.. dE·~ \/ E?-.l""'i 

d .i (:·:-:• t.-• .. ! .:i . .. } z (-:~-:' l" .. i 

E!n ..--,,:: 
.• :: .•. _1 

BRCJN : MIS/KL Intsum n~ 083/89 van dd 280489 
MlD/KL Intsum nr 086/89 van dd 030589 
MID/KL Intsum nr 090/89 van dd 110589 

:',?(?! c::;(:i " 

CUMNORTHAG Weekly intsum 001/mei/89 van dd 11058 9 

Volgens uitspraken SU MinDef, Lrgen VAZDV, op 210489 zou L,, het 
kader van de reducties uit de GSFG en de CGF reeds van elk een 
parabat en totaal 700 tks zijn teruggetrokken. 
E.e.a. kan niet worden bevestigd door inlnbronnen en zou tevens 
in strijd zijn met eerdere verklaringen over het betrachten van 
de qrootst mogelijke openheid bij de uitvoering van de reducties. 
Verder zou dat in strijd zijn met 
SNETKUV, welke verklaarde dat 
~:;t.o.<. r tf,.,;n • 

ui t.·";pr--.,;::;kE?n v,:,,n 
dE• t-·edt.!c t.ir.:>s; 

C-GSFG, de Lrgen 
op 110589 zouden 

Met de parabats worden waarschijnlijk listermbats bedoeld. 
ÇJê.àil?:.{:!_ 
Kennelijk in afwijking met eerdere voornemens zouden terminste 
delen van de twee GSFG divs (32 GTD en 25 TD beide van 20 GA) die 
i rl rne :.L :::lc~ .:~,;:, r·, cl c? 

f3L! tt:·?r-u.o;_:;~kt:0i'·en" 

veerdienst MUKRA 

GSFG zouden worden onttrokken , over zee naar 
Daarbij zou gebruik worden gemaakt van 

(DDR ) - KLAPEIDA (SU). 
r,;;:?'ff:!./JI'z ___ ff~I::~ ..... D!:)J:'!J:J.Dl:UJJOP._._~~g1J:_ 
Volgens gen FURSIN, le Plv C-GSFG tevens CS-GSFG, zouden met het 
vertrek van 32 GTD en 25 TD beide van 20 GA tevens een tkoplreg 
vanuit KRAMPNITZ en een vanuit WERDER naar BAMD vertrekken en zou 
inmiddels een llstor~bat uit NEUE:S LAGER (com slo 1 Lk: Garn 
KöNINGBRGCK) zijn vertrokken en dat ook reeds ca 1000 tks naar de 
SU zouden zijn vertrokken. 
Er is inmiddels bekend dat er tktransporten via Polen naar de SU 
hebben pl gevonden doch het exacte aantal tks l S niet beken d 
(hier duidelijk geen openheid). Tevens worden op enkele 
maakte pln in de SU enkele honderden T-64 tks verwacht, 
is niet bekend waarvan deze afkomstig ZlJn. 
(Mogelijk DDR en/of Hongarije). 

(;_l E' , ... F::' E-::• d Ç_l t::-:: ···· 

doe 1··, h(;?t. 



1· ... 1 T ·c-., ...- L ... l 
! l .! . ·'·-·· ~· l · .. !.. .. I r-1 t ::::·• ... '.!!! 

l''î TD./ ~:::L.. 

J.J .i t:. C:li.:::·:' L .. •'. ,ij··· ) 

In 1989 zouden drie IJstermbats ~an 
l.:'J C) j·-· c:J E·:' l"""i ·I· :: ;··· U i;_:J (_:_:_! ;:.:.::_, !.".". !··· C) k k (·:·i r··: " 

Vanaf 1!8589 zi in 
meldingen omtrent ,_::.::· r· · ·::~.(·:·:~ 1:::, 1 r··i 

H LJ r·~ i:-::, iT1 (·:·:·:· n t. C) (·:·:·:' . F " E·! " Et .. ·:::~ ·1 t l 1 +· .:-:·tE:\ r-·i !::) j_ j rn E·:· 1 c! .i r·1 (;_:J (·:·:·:' r .. , c:! ,·:·:·t t. !: .. ' ·' :: J···!d i"""! \/ i:':"~f''! 

kort waren uitr met de T-64 ln ver 
.i f"'!(;_:_j(·:·::· · .. /C::<(·:·:·:•f""d;! 

zijn bestemd voor terugkeer naar de SU. 

terugtrekking van 

}:) .i t. :.:·:~ u : . ..:. c~:::= n 

lus~n uit de DDR. 
terugkeren naar de 

FLOGGER-B regn kunnen zijn. 
L1..::?..dX:? .... f~r:~ .. LDL1J:Ii~Ji3JJ.:JOJ,:: _Y,}~~LL:...i_t,t!J_ 
1
··) C) J. (;;_i t"=.:~' !""i -;:~. 

( H(iLLF) 
·r!'"f:?.•il' .. iE?!' .. I 

een eerste melding heeft het cl~ amfgnbat/8 
in het zw van de DDR verlaten. 
!T!f.·::•t.". r•l ·-. •{-

'. . .! c:•. '-· t:.c)t. dt7: ui t:.ir-
PTS-2) zijn wrn in omg VETSCHAU (VT33), rijdendino rg. 

,.-i t .<:·'!:.'iT!f::.D 

:·\· 1 ::fr·; cl .i(·:·:·:= 

De SU had reeds bekend gemaakt dat dit iaar o.m. acht zelfst tats 
uit de DDR zullen worden teruggetrokken. 
Deze wrn lijkt die verklaring te est. 
1:1S?.lf:?. .. .J;:X' i;;QrJJ:JÇJ13TUE!.JJ. _f)t{I_;:;:/~Jt,•.n_ 
HE·~· t () .. / i !.. .. 1 ::::. t·. D r· rn t::r ,:·:\ t. .. / :2 C:i ·r ,::~i !""! (·:·~· E~· "f t ~:: l :l ;-t !' r I i :: I I . E! 1 ij k 
RAVENSBROCK (UU 79) verlaten. 
Sedert eind apr werden trn, beladen 

:Dit. ·i c:. 

t:j~·~·r··t.i.qqE=:t:r·ok kf:.:·n" 
Volgens een verklaring van de SU MinDef, Lrgen 
apr reeds een llstormbat uit de DDR vertrokken naar de SU. 



BR CJN : COMTWOATAF Weekly intsum 003 / mei/89 
ISAM ~/89 van dd 200689 

recente lijk aangegeven c:! "'' t . 
van de op 010689 beginnende reducties van de GSFG l us~n tw e e 

teruggetrokken uit de DDR. 
Na nadere vragen werd de term gehan t ee rd, wel ke 
door d e Sovjets wordt gebruikt voor ~~3. Dit zou da11 beteken e n 
da t b ij d e genoemd e r e gn sprake kan zijn v an de SU-25 FROGFOOT ~ f 

E' (·:::.- 1···: j .,·::< b c:. , .. -o I • 

Terugtrek k in g va n d e r ecentelijk in ge~oerc:!e FROGFODT 1s cnwaar-
'C:.c: h .L j n 1 :i. j k. 
E E:' r ··~ iT! C::r t] F::' ) i j k : ~::·\ r·i cl .i :::! E:'t -:·::\ t-. j E:'t b c::; r · E· q i ~:::. !···, t::-:• t.~ j E:\ J::) C:) r· F.·:· q g f.-~' ~~==· t:. ~·=·:\ t~ Ci p Z E h: E.: ~:; ·T 
wa a rvan 1n 1983 de hfdta a k van luve r d i s g ewij z igd in grondav . 
Di t r eg heef t veel g eoef me t 3 S HOCK, waarvan in het kader van de 
r-r,? d u.c: t i. E'~'; t .... .",r;c,r? d :i .. \.-' ·'"· z i...!. i. 1 r'? n lrJor·· c] (·?n t E;t-u rJ rJ fc? t. r- o !·: : E?n • 

BRCJN: MlD/KL Intsu. m nr 138/89 van de] 190789 
MlD/KL Intsum nr 139/89 van dd 200789 
COMTWOATAF Weéklv intsum nr 003/jul/89 van dd 1 9 078 9 

In E•.E•r·, vu 1 J. i. r·, CJ c:• 1:::; !···,E: .. t ..... ·=:, t r-·;;:.:.- k \' .;:,n E'E'n ~)IJ-·-:?4 ( F E:N C::: EF;:) r··E:'C.:.l \/E,n c:l ;::.; 
vlgb GROSSENHAIN zal waarsch ij nlijk op 210789 een twee d e eenhe id 
WGF-luskn naar de SU terugkeren. Mogelijk betre f t het oo k hier 
een SU-24 reg, nu. van de vlgb BRAN DT ( VT 16). 
Daar in de pers werd qesproken over verva ngi ng van d e SU- 24 
FENCER door de MIG-27 FLOGGER en vrijwel onm i dd e l i .:ik na het 
verlaten van de vlgb GRDSSENHAIN door de FENC:::ERS, o p deze basis 
FLDGGERS arriveerden, lijkt het vooralsnog te gaan om verpin 
binnen de WGF-luskn. 



(::J EJ··I E I 1'1 ································· 

er::.r.:>.tJ.c;:r :~: .. l;::.;.:~ ....... ç;.~:.3..E ::.ç?. 

:OMNOR1 HAG Weeklv intsum (i)(i)3/mei/89 

Vermoedelijk zijn wee~ 68 t~s uit de GSFG afgevoerd . 
fJ ;:::, .1. 1 ....... [i :=~=; !.-·'..l €-::-:· 1 .... d f?.t r··i ::·? ~) >~ T -·- 6 il. C:) p !:::·:· E·::· r-i t r .. F::·:· _i_ r··, (_:_:J E7 } r.;·;_ d E' n t.: F.: F Pï L. i .: F !\! E: t.:: F< E} ., 
Op 12/Qj we~d en 2U tks van vermoedelijk 35 MRD/20 GA op de ~re 1n 
geladen te HERZBERG. 
D p .1. ::::: ./ ~?! :=.=_:! VJ ;~-::.• I'" d ~:-~: !'"! r·j C) l_J n I ,:·:·i. -:?:i. 1 =~=- ·····, f:i'J t k ::::. t. f.7_: HEF.: z r: E F~ EJ C) p t-:·:-:• t·:-:• !'"'! t (' F::• i r-·i V·J ;--·! j :: 

î···i E:= t. t~ k b -:·:·:·\ t: \/ ,·::t r·, .~:·::. '~i C::i 1··,1 F~ F~ .. ...- ::::; ~~-:·: [} T .. D ....... :;::: fZI C:i f:-~ .i ·:;:. (~ \.-' ;:=:~· r·J f::.• ;:=::·! r ·, ~::. b ;:-:7.• ~-~ .i. (_] ei t·::-=: t k -~~- c p d !~·?! 
trein te laden voor terugkeer naar de SU. 
(De verminder1ng van het aantal tks bij bij TD's (-2Ci%) en b i j 

·····<'lU'\,) 
omvormen van een tkreg in een mech~eg, in 
lv!C:•"ï\ 
i !1\ .' .. / .. 

Tot nu foe zijn wrn gedaan van het vertrek 1::. k ::::· l . ..l . .1. t:. .-·1 r••. 
~ .. ) ~.·::: 

De Sovjets geven aan dat ZlJ inmiddels ca Á280 
tks hebben verwijderd. 
Gezien de verpin van tks (vervanging T-64 bij 
T-BC) en he~structurering v an ehdn) zijn nog geen exQcte aanta l len 
terug g etrokken tks te geven. 
1;~~:J}t-:1L1J~1.I.~;.J.J.Jf~ .. U ....... f1.~~I;~:;.:_ 
De op 18/5 teruggetrok~en ehd te PRENZLAU is waarschjjnl ~~ 

175 TR/25 TD/20 GA. 

BRON: MlD/KL Intsum nr 142/89 van dd 250789 

Hoewel onderstaande melding niet betrekking heeft op WGF, 
toch opgenomen in rapportage. 

Vermoedelijk zijn twee van de acht lldivs van de SU opgeheven. 
!···Ie.'! t ;c: utt q ,;,;o;.n 1 Jl•l .i D ~~~ Cid e: 1....1 cl :.i..\/ 1..1 i t FEF:UJ.·:,It--.i(l ( TL.It· .. JD) r:·ö·r ··, .èf . .'J. C3d E' 

(Opl)Lldiv uit JONAVA (BAMD). 
Bevestiging van de opheffing van beide divs dient nog te worden 
\ /E::· r-·- k t·-e:::g r-:.:n ,. 



.e 

F.:~F,::: .Pu.c:;. :!: .. I .. t;~~::) ....... ~.:.>.P.Y.~IF,;;: . ::r: ...... ut::.N. 

BRON: Ml D/ KL I ntsum nr 108/89 van dd 0786R9 
MlD/KL l ntsum nr 111/89 van dd 2 8 689 

Ci !:::: ,z~ l (.~:; !.::. F: -=) 

-:·) . .::-:t n h ;:::.:.· t ~:3 !..J 

I.E~.L!t~;-~_:} . 
. l {) ~.=)Qj 

I n 1989 z o ud e n c a 788 t~s worden t e ruggetrok ken. 

\ ) G J q ::.-::., r·i ~::. ! .... r·qEr·i l..I Z IC:::Hf:· ... · 'i H·fd \ / Etr·1 

! .... (·:-~ :-:-::·d ~:~-
! .. , .... ' I 

;;;;. r •. I I ~\. ! ; 

··.~- l -· 

1 (-:-::= \] F::: ;··M E:' n d F.; ~:; QJ (1 • IJ.) U(.;~ man trnredu c t i e er ca 1 58.8U8 
offn en oen zijn. 
Hij verklaarde verder dat generaa lsfunc ti es e n 

kolonelsfuncties zijn opge heven ( e.e.a . 
zonde r nadere specificatie). 
Een nie~ nader gespecific~erd aantal van dit pers 
gen in . de civiele sector tewerkgesteld zijn. 

'·-./o J. q E:·n ~=- E'E'n bE-:· r· i c:: f···rt. i r·1 DI>F~--- k r· E:( n t. '' hiFLJE:::3 I>ELJ :.r~:)C::HI. .f:~ï hiD '; \/ .:::\ r·i ç~; ~.=5~:; ,~::.:=~c:/ 
heeft Ltgen PETRDV, werkzaam op de Sovjet GS, aan TASS v e r k laard 
dat de SU i n middels 13.888 man heeft terugget r ok ken u it d e DDR 
Tsjechoslowakije, Hongarije en Mongolie. 
Bovendien z ouden volgens PETROV uit deze landen i nm iddels me er 
dan 2750 tks en 458 sn art naar de SU zj in getransporteerd, waar 
dit mat zal worden opgeslagen c.q. word en verschroot. 
l;~~.S}D}til .~~·.EJ.J~ .. i:~ .. {~~---!~.~-- .... t.~L:-.. P~ .... ..:'!:.~_.L .. ..l:~:-~-· 

E:·t ë:·t r·, k u r .. r r·~ E:' r .. i 
( Z i f:.~ bD\/f:?rï ) 



BRON: COMNDRTHAG Weekly intsum 081/jun/ 89 van dd 880689 
CDMrWDAfAF Weekly intsum 083/jun/89 van dd 140689 

Delen van twee tkreg en mogelijk het verkbat van 25 TD/28 GA zijn 
Verder maKen delen van een 

Het betreft hoogst waar~chijnlijk 335 GTR 175 TR en 53 Verkbat, 
c:::l\ '·········;" 

\} c::; J u <-:·:·:· n ::::. ~:) tJ \/.:.i (-::·:' t. E:'i, ,·::( n k D r·! d .i q .i 1 .. , q r-:· r··~ :~-:~ c::< Lt cl t .. ::r r··, d E·:· t:. k ::::. -.../Et r-·1 ::::; ::? C·} ·r :u .. ::: l/l ·- , , I • ;; F:- E:i 
naar deze pl worden afgevoerd om te worden ontmantel d. 
Het ont~atelen van de sterk verouderde T-18 zwa re -!·- !.-.-··· • ... r -.::::· 

afgevoerde modernere T-64 tk s 
In het geheel zi jn er nog geen \: <:::•. r··, j·, [!.;-:: l':. 

\/ F:: r·- n i E~ t .i ~.;) t7? n .... ·::. ... , , rn D d ::: .. ~· r- r··~ E-:~ t i-: ~::. ~~ l.-~J t:·? 1 van het ontmatelen · .. "'. ,::'.!1 T -·· ' 
-!- I 

; ··- · ... '·- r:: ::::-

in o.a. een inst in LEMD. 

BI::.:ON: t1ID/l::L.. Int:.·'s'Jfn nr-·· .J.. :;?.<:j./:39 v,;;.n dc:l ',ë:9V.!68ci 
CDMNORTHAG Weekly intsum 804/jun/89 van dd 290689 

Volgens een melidng zouden de NBC-bats van 3 SHOCK !MAGDEBURG) en 
betrokken zijn bij activiteiten 

terugkeer naar de SU. 
die verband houden 



13.c:.):>.l).r::.J: .. I .. I::::.~j ....... Wt::).l:::: 

Als uitvloeisel v0n de 
vroegt~Jdig ~P ontslaan, is nu bek?nd g e wo r den d a t 

ca 18.880 man daarvan afkomstig 
J ~ ~ ·::; k r-J ) r:.-:~ n c ,-~~- ::::; .l :.::; f:j u. 5. t. E{ i~-~ jvJ :0 " 

uitgevoerde reducties. 
Volgens de gen is de sterkte van de WGF vermiderd 
man, 2188 tks, 158 sn art en 2888 wvtgn. 
Volgens de gen waren de volgende ehdn naar de SU terugg~k d: 
.. ::. _:.: t. k d .i. \/ !l ... :. >~ 1 1 ~;~. t. c:; 1··- rn 1:::: ~::i. t ;; ~ ::-~ h 1 ... ::::. l i:). (J h ... · .. ·=·t t~ ~ ... _..., ·.... j\i H C: l :: ~-::~ t. :1 ., ·--~ t~. k L) p .1. ~ --- ::-:·:· c_:;; :; 

voor specialisten 
ehdn. Een aantal faciliteiten 

hoge Sovjet mil autoriteiten, 
gedeeltelijk worden bevestigd. 

b" \/" t~div zijn opgehe~en als 
zijnde teruggekeerd naar de SU, er bij de opsomming van ~~~erieel 
nergens melding wordt gemaakt van 
mechregn van deze tkdi•=· 

V·J D i, .. c:Î t: c:! E:\ t. c) :.i.. (:C:• ;. J I I I/ I, I( H t}•-;1 

mechregn · om te vormen ( ;;:•:·:·I·fë;;t) tkl'"f':'!•;Jr··,. 
t:.ot~ 

Van de genoemde 2188 tks hebben ca 1888 behoord to t bovengenoemde 
ehdn. De overige 1180 tks zijn vermoedelijk afkomstig 
reorganiser·en, achterblijvende divs. 

-1-.--. 
\_ ~·::: 

BRON: COMNORTHAG Weekly intsum nr 801/jul/89 van dd 068789 

t':Y: (i I·!F' r.J I ·r Z 
tkopl r·t:::gn 
trokken. 

Sovjet zegsman is aangegeven 
is/zal worden teruggetrokken 

te WERDER en MAGDEBURG in 1990 

t. k D p J. r· E·. •:;;_i t. t::·:' 

..... 11 .l9D9:. t.(·:~,r·v· . .t.i.J:! d(::.• 
zullen worden ge-



HEDUC'T' I ES WUF::· ........ .................................. ................................ 

BRON: COMTWDATAF WeekJy intsum 003/jul/89 van dd 190789 

250~ SA-6 Reg/47 GTD/3 SHOCK is opgehe~en 
2497 ~H-~ ~~~ GTD;20 GA is geresubordineerd aan 47 GTD/ 
::::; ::3i···lC:)C:!< .. 

16 GTR/207 MRD/2 ffïC:)I~_:_l C:::= ]_ .i j k '·· rn (_:J F.::.= · ···· ..... ; , ! u 

Bij :u6 GMR/94 GMRD/2 GTA en 283 MRRI21 MRD/2 GTA be ~hik~en 
waarschijnlijk over een lua-atd. 
T ;: .. :-:= \..' E·:· i'"! ~::. J···~ (·:-::· E:= f t:. .l .l c_:.:. I T h: ./ ::::: C· (-~-~ t·:-:-:= \·:·~' r··~ 1 u. ,~·:\ ···· E:·l. ·f cl E r .. i t-:-:-:· \·:-:·:' r·r \/ 1 ,·:·:\ rn rn ( .. 1 j ,.··.; ......... 1 1:::; (·:-:-:· 1···· c:: .i E .. 

gekregen. Mogelijk houdt dit laatste vertand met eerdere 
rn ~::-: J cl .i r·r ;~.:J f.·::· r·1 cl .:·:·, t. d .i t:. I T F.~ ~~ (J u. i.:\.! (J r· cJ E·:= r·r C:) rn Ç.:J f·~· \/ c:; r·· ïn cl , 1 -::: .. ~== ~ ! c-:-:· F::• n rn i~·:: c j· ·-~ ï"' i :' q " 
Volgens COMTWOATAF zijn bij deze ehd tevens ' 'E::·I 

.:: .. · .. -'.} .. 

\) C:) 1 ;~:J E~ l .. i -;:~. cl E·:' :.:~~ F:! h r-· C) 1' .. 1 :~:: :.i. j J'"i t:. E·:' \/ E· !'"i ~::. J. l:j. ~::; ITR/2 GTA en 115 ITR/3 SH OCK 
veranderd in een mechreg. 

In GLAUCHAU/HAMMER, 
.in 

.i. n ~==· t. 
j 1...1.n ..... ju 1 

:?hl, 
~::, (j ::-; 

~·'JE:'t ·:·::·;_ t-
B T F.;.~ ... _ ·?· !~·:1 

welke wijzen op een mogelijke omvorming van rl;t 
tkreg naar een mechreg e.e.a. cfm eerdere 
Tevens is er melding dat het tkbat van 
teruggebracht van 40 naar 3l tks, hetgeen 
in rnr-.::·c:: J· .. ~·-·· · r:.,r·) t:. k di\/:::. :;::Et 1 ~-::.I. J r .. 1 " 

Dit is reeds geschied binnen 39 GMRD/8 GA. 

Sovjet uitspraken. 

dan het standaard tkbat 

Tevens zou het verkbat van deze div niet meer beschikk en 
zes tks ~aar een verkbat normaliter over beschikt. 

BFmN: C:: [I r·1 T !.1·J U (i T (t r:: \ .. •)(:;:,•(:;:,• k 1 \/ ' n t.;;;urn n r- f~1Ç;J4 .. / j u 1 / E~C} \/.:::tn cl d :~·::·: 6 (2j '?' :::3 9 J. 

c:: Cl r~l r··~ Cl!( ·r H r~! c; to~,lfö.•E:•k 1 ·~./ ]. !-·J t.~,.um n I'' (;')(ï.l l ./ E:·( u.q .. / u.:) \/ë:tn c:l cl (?J ·:.:.=·- f.~1 E:: E: ;:_; 

Op 150689 heeft mogelijk een afd van 112 SCUDbrig/2 GTA/WCF zijn 
lokatie te RATHENOW verlaten. 
De s.t,:t-f E·n 
r,II:::UHUF'F' IN. 

ten minste twe afcln van deze brie 
Tevens werden benzau's en 4x TEL 

waren op 150689 te 
en bevovtgn alsmede 

De huidige loc van de afcl uit RATHENOW is onduidelijk . 
De afd zou betrokken kunnen zijn bij oef, doch de activiteiten te 
NEURUPPIN doen vermoeden dat de afcl daarheen lS verplaatst. 
Indien bevestigd zou dit betekenen dat de gehele brig ln 
NEURUPPIN is/wordt gestationeerd. 
De afd zou de DDH ook verlaten kunnen hebben. 
De Sovjets hebben aangegeven dat 24 lanceerinsts voor tactische 
rkn uit de 'Forward Area' voor eind 1989 zullen worden terugge
t f"C:) k kt=::!""; • 

Er zijn meldingen van wrn dat 8x TEL met een trein de DDR zouden 
hebben verlaten, doch de subordinatie van deze TELs is niet 

('.:':t~:·t..tt:::' TM 



BRUN : !·i T U/I.L.. J ;, t 

1ijdens het bezoek van een USA delegatie aan een ~= t 

bleek 69 GMR R/32 GTD/20 GA aan deze oef deel te nemen . 
.-=.· . i ~;~ F·:' E-:-.-·1· i 

r··· ;::;.· ,::j l ... t c t. i i·:-:?·=:~. i. ·::~~ t::) JJ ;J ,;:-:.· h E·! \/ E·:' r·1 ~ ~ : : 

CJ ;::) \/ r ... ·:';':'~t;J -.:.:·:·n I· i i f:~! r·· (J (iï t:. (' c: .. :-:·r··, t . k-.!E:.· r· cJ cl DC) r-· cl t-::: ::::.c:: v' j (-::.·:' t ;:;. ·===·~ ... ::{r·l q r.:.::•\;j {-:.:-:- ...... ! 

ddt:. 
behJort tot de reorgan saties. 

L.I. ··.·!·· 
l !•:;.:·: 0Plevallen en rapp ' I 1 J 1 I t·.k d .:i..\.· 
C! !:~:· j § (-~:· 1.-:-~= ]. r·; . .-·::' .-·::'. ;--·· cl 1;:-:~ :3 i...J :.:-: C) U. CÎ f:::· !""'! t:. E~ t··· U. (i k C::• 1···· (7::- r·t C) f!i d -:·::·~. -::·:\ 1··- t:. E:• V·J U r· ·· C E: n ;::i r·~ t . 1::.• C r·i ei l·:::• fï !' 

1::) .. \.: ., (;;_! F:::: t·:-:• ï ! F::' l .. ! k E-:' J +· .i i .. l ·f ç:J E·:• ·./ \/ t iJ r·1 k C:) r·i t .. ~J Cl !'" cl ;::;;:• r·i \./ E~ ~::. E:• ~;:. t C::• } C:Ï :: 

.i 1: \/ " :!i" 

35 ~RD/20 GA met o.m. 

32 GTD/20 GA welke 1s opgehe~en/teruggetrok~en 

l" .. ::.·::·c:iuc:: t.iE· ====·" 
-·. Ï r .. 

C:' .. .'. ::::· 

de reorganisaties in de twee mechregn BMP en twee 
mechregn BTR plus steunende en vzgehdn gaan bestaan. 

Het is duidelijk qeworden dat in veel gevallen pers 
voor een speodige derneb in aanmerking kwam vanuit 
trekken ehdn is overgeplaatst naar andere ehdn. 

. ..1 •• -
i...!l.:·.:' 

\) ~:;;, n ::2 ~.:i T () / ~? ~~j CJ (~ E' n :~: :·.2 C3 T .D / 2 Qj (3 (~ v.,t E? 1 k ;; .. ~ Ll .i. t dE? D :D F:;: ~ L i ~ , t~ f:::· r· .. L.!. ::.~i (.~J ::·:::: ... _ 
trokken, zijn bv de mechregn en/of hun BMP's in de DDR achterge
blev en en aan andere ehdn gesubordineerd, alsmede ander materieel 
'"!D } Li.VE'I'"d ïfi i c:i c! E~ JEn er·; .~\ r-· '!::. n ë\Et r.. ~·JD rc:l t E<E<i"'lc:,i E''l"'iDffiE''-' 1' .. 1 t b\i C:Î E' t.E'! 

reo r ganiseren achterblij v ende di s v en z e l f s t t k recn. 

r.~ r:· 1...1 r.::· T tvt 



_; .; _, r ; ) 1 I · i1l ! 1 ,:- ·! Defensie-uitgaven: 
(in=l zakgeld dpln), enover 78 m1ljard dollar door de VS. 
\} C.i 1 'J t:-:-:• r··, c! t:-:·:' t·'1 ~~:) L.! 1:) E:• :~:- c !···, .i k t~ cl ;:-:-:-:• F: c:; \.. : f ·. t:. LJ r .. , i t·:·:' c::; -..., ,_._.,._. , 

enige duizen den Spetsnaz. 
Verder gaf de MSU aan dat 

1 l. !. \ / (·:·? ;··- cl 

De MSU zei dat de SU zes lldivs heeft 
aanhoudt incl e2n opllldiv. 
Ook door C-RYAZAN Dplschool llskn, de 

:.:-:·: !,). 1 J f-::: 

int=~Jjew met International Defense Review (6/89) verklaard dat 
c:it:.:· ~::)LJ D\iE'·r··· . ...... ,., •. ",. llc:!.i.\·'~:. !:::·cc~;;:;.c:l ... ,.ikt. t::·n ::~ouden:.\.(!.'!~"' (3dE· !.. .. lc:!.:i\/ ''-'''n -<'i.i!. C.'idt::o· 
Opllldiv zijn opgehe~en. 

reorgs was de MSU 

Het huidige tkreg heeft drie tkbats a 31 t~s en een mech!:::at. 

BRON: COMNDRTHAG Weekly intsum nr 004/aug/89 van c:!d 250889 

\)E~r·mDf.':!c:i E·:< 1 .i .. j k i<;;;. F!E'r-i t:,•.!E·E~c:i e ë'if'i'! 'f CJ n l:::.<::t t U. :.i. t c:l Eè [A)[iJ"'' t E• t"'U.ÇJ •:;,! t::• t ë"C:<k k f.7:r·: ,, 

daar het amfgnbat van 3 SHOCK reeds enige tijd niet meer nurdt 
~.:. .. !f''' r-ï 0: 

Dit bat zuu dan het zesde zelfst bat zijn welk dit jaar 
kader van de reducties is teruggetrnkken. 

f(f;;_QlJ.ÇIJ....ç;s. ............ r:ç;ns._o.Nç;;ç;_~ __ Ms..s._c;_ 

BRON: LAMID I&V Supintrep laskn verslagperiode juli 1989 

Tut de ca 82.000 dpln van de landmacht welke in het kader 
redu=ties worden ontslagen behoren veel oo ' n en spec1al1sten . 
Hierdeer zullen bij de WGF vuurlupig ca 700 tks en 900 BMP's niet 
.i r-"1 ~:-~ E:: t i:J ~·:'!. ~::t r~ ~:·: :l. j n .. 
Van die 82.000 zijn ca 60.000 af~omstig van de WGF en ca 3:.\.30 uit 
F3f-""ir·1D .. 

t:~1:···1 . IC' T lvl 



J n t·. ::::. Lt iTi ï"l j·"~ (/l "/" z::;) ./ ::::~·.:_)) \/ <":"~. n d c:! 
t--.-i TT"\ /VI 
! i.! .. ' . ./.' f"·.J .•.• J n t.' ~===· '' rn r··i 

' f.2jH ·:!; ./ F:~ r:_~' ·, (":":i. J"""j 
, .. j r·l , .. \ . .. ~ .• 1 ... ! 

r n 1.:. ·::::. i..J tn r-; r·~ !)j ~3 .::,. ./ f3 r.:ï \/ ~·;:;.n cl cl .. 
!"",.! T D / I< J. . I r·, t. ~:::. u rn r·ï r-· G1 f~ ·~.! / F: .::t \/ ëi. r·, d cl J C·:J ~j ~j f3 c/ 
CUMNURTHAG Weekly intsum 001/~ei/89 van del 110589 
.AS J&V Ma0ndove~zicht apr 89 van dd 010589 

De DDR Min BuZa, Oskar FISCHER heeft VJrige week verklaard dat de 
een begin Z3 l maken met de aangekondigde 

na tionale reducties-

H C) !·..JE: C I< F F.~ J···, E~· (·:~·:· ·f t.-. c:; p ...... · / i!. --· ::3 (_? 1:::; :::.:·:' k E:· r·, cl (;;_i E:• ïn ;·=·~ 2:·1. k t. 
c:; rn J .. .i.. " ~=.=.=; 1~:j 1~:1 

Daarnaast zou op 28/4-89 de sterktevermindering van de EGA met 
10.000 man begi n nen. Naast deze 10.000 man zullen tevens nog 688 
t k ~;;. ( :-:: E~ ::::. t k r··· E·:• (;_:_! l""'l ) F::' ï .. , ~.=.:_:; ~~i \.-' J "1:.: (] r··, U .i. t. d E~ b E~ t.·\: .::·\ p En :i i"i i"J 1/·} C) , .... d f:."·":.' r·, i~:.l f::~, !""i c:; f : .. 

tks op de trein geladen 
97) om alelaar te worden versc hroot . 

vermoedelijk om een c3t van 8 TR /8 MRD/ 

:::;J In het garn GOLDBERG (UV 04) 
voor t naar GOLITZ l f,,IC": 

\ .... '···' 

Bij deze ehd ging het 
i'1D '·.). 

zullen bij MD V ook 
worden o~geheven. 
Elk van de zes EGA divs verliest daa~mee een tkreg. 

T "f\ 
I.\./ 

Indien daarna geen ander reg bij de divs komt zullen de me=hdi~s 
bestaan uit drie mechregn en de tkdivs uit twee tkregn en een 
iïlf2C: h ,.-,~·:;) " 

ÇJ.9.:~Z .. /.t15~. 
E \/ c=::· n .:::-;, 1 ·:::. ~ ..... 

.. \.I' cl E• ~3!...1 :i. s DC:• k 
onrust ontstaan omtrent 
vermindering zijn er ca 
cl i ;:-::~ n ~===· t j ,:.3. ! .... (·:·:~ n " 

J.n 

dE• 
2C'i(ZID 

dE· DDFi bj _ _j 

r··F;,duct.i .. E~'-'·· '·-./.:::in 
C:•i' ·f !' 

i···,et 

cl(:~ 

beroepspers nogal 
10.000 man sterkte 

De geboden compensatie is uiterst ontoereikend en die ottn die 
nog geen 25 dienstjaren hebben missen ook hun premie van 5000 dm. 
Diegene die worden ontslagen krijgen een baan in de burgermaat-
sch.:.-:;.pp.ij diE~n 

Ct.::tn t")DcJ., 

ze zullen moeten accepteren want er is geen tweede 

Ç.O.tJt:!J)f~.J:}jf:·~(~ .. ~ ... ~f!Ç~~J.:_ .. _.~~~.u ___ L:f:!.ê.... .... L:?.·~;.~:/ .... .1~1~~-~:~.cu~:.~_ç:~-'::.~.§~ . .t:~.;~ .. -ç_: ... U_t ... _ .. f.~ .. P . .r. __ . .f.35~ 
Deze bron geeft aan (HONECKER geciteerd): 

opheffing volgende tkregn: 
1 TR/1 MRD/MD V te BEELITZ 
4 TR/4 MRD/MD III te GOTHA 
8 TR/8 MRD/MD V te GOLDBERG 
Jl TR/.11 MRD/MD lil te SONDERHAUSEN 
16 TR/t TD/MD III te GROSSENHAIN 
23 TR/9 TD/MD V te STALLBERG 
Dit zijn totaal ca 470x T-55 en ca 95x T-72 

Clpl··-,t:.,t-fi.nrJ Vc\l"""r de jaç:~err-·F:CJ ''DREl-•JlTZ'', :,.-,_,E~lk i"-' uitr-· inet 
MIG-21 'FISHBED'. 



BRON ~ Supi n trep WP laskn van L.AS / I&V van dd 01 8 58~ 

I n he t g ar n GOLDBERG 
voor t n aar GORLIT Z 

(UV 04) ~e r d en 31 ~Ks o p een trein geladen 

i n gemaakt met het uit de 
organisat i e ne men van o.m . z e s tk r e g n e n 688 t ks . 

'f3 !·- c: r-·1 (J t-:-:· (·:? ·1:: t . \/ !-::? 1'- d .:~:~ ,.-- cl f .:• ?: ;~:::, 1 f ei f·~· r · t:-::· E:.· d ·:::; f.-::· \·::? 1 .... d ::-:-~· 1.. .. (_~l c:::= in F!: 1 cl (-::.:· ;:-· ~ .. :::: f.~.l i 1 1 ... ::::- V·J f::·:' 1 \-: 
zullen worden opgehe~en. 

B F~(JN : 

De 7e Jager~ingiNVA l.SK/LV (DREWI TZ), uitr met 3 5x F I SHBE[ zal 
V·J .:;~~- -:':?t r·--~:- C h .i j n l. i j J.:: D p (l! J.. .1 .1. e :::} \.'· .. 1 D j·' d E' !"i CJ j:J \.:J E:= j···, E:• ·/ (·:::= 1 i " 

Op 168589 ~erd het pers van deze ehd door een ho g e (s ta f) otf v an 
d e NVA LSK/LV hiervan op de hoogte gesteld . 
-4 7 \) r-::-:,r· k :~~-q n ( F'h~Et::: C: HE: t\1 ) 5 u i t r · mE:· t:. J. ::? ::- ~ F. I ~:~ H E:Ef) --J ~:_~ .:·:{ J \/ r:-::· r \/C) 1 (J E·:· f i ~=- FE:i. E\ i···· 

:DF:EL··-..1 I T. Z ~~,1o_t· d c.::.:=r -~ c:~ \/ f-:-~' i····(_! ::-::· j::) 1 ,;;t .. ::.~. t :. ::::-t ... 

BRON: COMN ORTHAG We e kly in tsum nr 8 0 1/ j ul/89 v an dd 060789 

E r · ;:: i. j r·i ~ .... J r ·r-·1 <.:.:J E·:·d E:tEtn !:::;i j d F.~ o p:::. J ë~Ç_! p 1 El. i::"{ t:. ::;:. l3D F;: L I T Z 1 1 .. -, l1.1 1 L. !·l :.·J:-•' 1 u·rTEJ-· .. !··-· 
HOF dat de DDR een aanvan g maa kt me t d e ontmanteling van tk 

BRON : SOLDAT UND TECHNIEK NR 7 / 89 van dd ?? ju l/ 8 9 

Eind apr/89 ~e rden met de dienstverlating v~·· hun dp ln e e n zestal 
tkbats van de EGA opgeheven. 
Het bet r eft telkens een tkbat van de voor het eers t met nummer e n 
standp l aats in de Oostduitse pe~s genoemde vol gen d e t kr e gn: 

1 Tk r e g/1 MRD/MD V, te Beelit z (erenaam F r i edrich Wo l f); 
4 Tkreg/4 MRD/MD III , te Go tha (erenaam Au g ust Bebell ; 
8 Tk r eg / 8 MRD / MD ~. te Goldberg ( e renaam Ar tur Becker); 
11 Tk~eg /1 1 MRD/MD III , te Sondersha use n (e r en aam Otto 
Buc:: tw;i tz) ; 
16 Tkreg/7 TD/MD lil, te Gr ossenhain (erenaam .eo Jogic::hes); 
23 Tkreg/9 TD/MD V teStallberg (e r enaam Jul ian Marchlew
~:. k i) " 

Eind 1989 z ou ook het 7e Jagerreg te D r e~tz ( erenaa m Wi l helm 
Pieck) ~o rd en o pge heven " 



DFTIF I M .. ........... .... .............. 

[;:.r,;:Q.I,I.C;J: .. I .. I:::.f} ...... E::.ClJ,,,E::.bl./.bl.f).[::. 

BRON: MID/KL Intsum nr 886/89 van dd 838589 
cld 

MID/KL Intsum nr 187/89 van dd 868689 
f'iJD./~:L. ·I i 1:::. / •:.:J(J 

..t. --~ · ... ' ......... / \/ -~:\ f''J dei 
COMNORl.HAG Weeklv intsum 883/mei/89 van dei 298589 
CDMNORTHAG Weeklv intsum 883/jun/89 van dei 228689 
COMTWOATAF Weekly intsum 884/jun/89 van dd 218689 

de SGF worden terunnetrokkerl. Dit zou het SA-6 reg va n 1~ GT['SGF 
i.- . ,, ... ,, ......... _, ... . 
1'·. '...\i!!!\'.'.'."!! 

Volgens bron wordt wa arsch i inlijk 1::) t· .i. (J ./ 1·· ~-:·:~ 1_:_.; i:: ::-:-~· ei c::r ~-:-.. :· J d 
:? e; E:< 1 ~:::. d .i '!::. c-:·:· \/ r .. :-:· r·1 t:·:·:' E·:· r .. i ::::. i 1 ! l:::.' , ···1 ..... :.i.::::. (J \-":·:· : :.c: !···i:.t i;,;··!+· 

In de Poolse stad RAKOV • eft op 178589 een betoging pl ge~onden 

waarbij het vertrek werd geeist van de Sovjet trn in 'olen. 
Door een woordvoerder van het Poolse MinOef werd 

11 t.:.i..j cl(·:-~· J .ijk,, .in 
gestationeerde Sovjet \/ F:~' r· t·. r· ~:-::~ k k (·:-::· n :; t 1 d ~-· r · I ' ' t !··"i t:.' t. i r·; d s::.-:~· 

tkreq en een ehd vau ~ ~an ui~ resp 
LEGNICA en SWIDNICA (zw-Folen). 
Aangenomen wordt dat het om het tkoplreg gaat van de NG= en om 

functionaris van 
onnen met de terugtrekking 

STRACHOW en een gemotoriseerde 
Hrz,:::_u:=?_ 

instantie gaan om 
ehd uit SWIDNICA. 

Volgens d2 Poolse Min BiZa, Gen 
uitvoeren bij die trn die organiek 
BiZa. (o.a. grenstrn). 
De sterkte van de Poolse grenstrn 

f:::Iszc::zp,f:::, zE,J 
;:: .i. j n .i. r·, q E·d ,;?(·::; 1 d 

(ca 15088 man) zal 
1998 met de helft worden verminderd. 

. ( .. {_. ,_--r-.r•• 
'. .. r·.! '.:·.:·'-::.: u .i t: . 

Een cl t·:·:' F:: 1 \/ ,.:.~1 r·1 h <:::: t:. r:; E r·· ::::. :: .. ~, n rn i::\ t :z Et 1 t--·-.1 C:) r· d E-:' n C:) \/ E' r· (_~.! r.:.:~ d 1,.. E:t t] r:::-:' n ~==·· -=:·. 1 ; cl r .. := 

civiele politie, m.n. in de qrote steden waar een perste~ort bij 
de politie bestaat. 
LJ.~~/ tLz E· u ... __ c cJ ~>1JJLin.::u.:tfl('L._8 ~Lt:1l..i .. un_ ... §Jl._.Lt:JtrL~i1Hi T OL.J2~2 9:..Li.JJ.[I_ 
Volgens het Poolse persbureau PAP zou op 150689 zijn begonnen met 
de terugtrekking van SU ehdn uit Polen. 
Volgens PAP vertrok op 15/06 een mechbat uit SWIDNICA (zw-Polen). 
Wat bedoeld wordt met een mechbat is niet geheel duidelijk, daar 
dezerzijds in SWIDNICA een o/i Wachtbat/NGF wordt aangehouden. 
Het persbureau liet verder weten dat nog dit jaar een tkreg, een 
SAM-reg, alsmede een heli-ehd worden teruggetrokken. 
Voor 1998 staat de terugtrekking van een llstormehd op het prg. 



• 

• 

E:l E~ I .. J E: I 1'1 ................................ 

BR ON : MID/KL 1n~sum nr 125/89 van dd 388689 
MlD/KL lnt sum nr 127189 van dd 848689 

Vulgens ousteurupese pers 
r:· ~:::; · r i:::.: (i z t::: ( lA!~:::: 

:u E· \i ;;::·' <::. t·. i q .:i.. n CJ 

··::·.::.-:· '; · ... • _.- ,• 

ei :.i.. i,.:-::·n t:. 

::·:·: ;" .!. u p l/1 .l k! 7 H CJ 
r·, E\ .::\ r- c:l (~~ S LJ • 

\/ (J 1 q t-:-::= r·-~ ~~=- d :t. t. i r·r t. :::;. u !rr :L ::::. h c::• \/ 0: n r:] E· n D f-::.· rn cl E-:· E7.· h d .i ï"J c:i E~ r· d ,·:·:·\ ,:·:·{ d Lr E:' CJ c:' l'"! 1 .. 1 c:~ r .. 1 rn ;;_:-:· t·. d 1:.::~· 

te r uq k e er na a r d e SU. 
Tut het reg behuorde o.a. 3.lx T- 80 en 62x T-62. 
Alhoewe l de pers een futu tuunde van een T- 80 up de ~re1n, 

te rug ~ e ren, doch 
d e el s n uo i s u i t r 

:.:-~ i...l. .1. 1 (-:-:· n t-~J c r- i.-::1 .:-::? r1 
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BRON : ISA M 8 5 ;89 van d d 2 8 8689 

J.. ·-···-. r.-:::'.l! 

Op de SA-4 . tra iningss i t e v an 1 48 SA-4 brig ; NGF te BDLFSLAWIEC 
~-'J-::~ , .... F:n c:; p :~·=-~ _,·:~f2J.-t:!-f3 '7' ~-~ D .. n ·;7G;)-·- .1. .1.1~~ m :L ~=- :::. j_ 1 (7? c: -~:tn .i·::.~- t t:-.? r·--:::. n i(:_-~· t inE'{·:·~· i"~ .:::~.-::::;.n v-.1 -:::·.::-:.:i.. q , 
die er vuurheen wel waren. 
T r::?\lf;;;:n ~:. b l. ;:-:::kF::n t·.t-"\I(·:·~·E·? 11 v·· r:·?\/Eo:: t. m~?n t·~:; '' vte r·-n .i. E·?t: .i (~~ d t E:: ~-: .J. . .J n,. 
Begin me i ·we rd vastg e stel d dat het can is t er upslaggebied w2rd qe-
(::· (J .::t l i :~:. r.::: t·::-:: r··· c! , f:? (·:~ n 
l·'!E:7 r- d CJ E• 1:::; D U''! cl • 
Op 158589 stund een cunvo ui v tg met a an SA-4 qerelateerd mat 

de trainingssite g elegen 

Mugelijk heeft e.e.a. betrekking up de aangekun digd e reducties. 

IS.BJJ..9..If.(f,;:t:.tSJ..N0. ... .TB.B.NSE.OB.HYjJ./~LGE. 

BRON: COMNORT HAG Weekly intsum 804/jun/89 van dc:l 298689 

Vulgens brun z uu de reeels e e r de r ver melde terugtrekking 
ehd up 168689 zijn afgerond. 

BRON: COMNORTHAG Weekly intsum nr 881/jul / 89 van dd 0687 8 9 

•··I r ·· .. .. \ '.":".". 

Sov j et per s maakt melding van t erug t rek k ing v an een tkuplreg/NGF 
uit STRACHOW in het zw van Pulen. 

C;t:::' j ... j ~::· 'r lv1 



BRON : MID/KL IntEum nr 161189 van dd 210889 
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vertrok~~''' vermoedelijk met bestemming USSR. 
Tevens zijn er aanwijzingen dat het avhelireg/NGF inmiddels 

of gedeeltelijk vanuit BRZEG 

1::\Ç Pt,JÇ_J .. I.. . l:.:::. ~::; ...... J}OI:-I_l).!.PJ::MP. 

~RON: MI D/KL lntsum n r 089/89 van dd 100589 
COMTWOATAF Weekly intsum 001/mei/89 van dd 180589 

Volg e n s GORBACHEV zullen alle in de G~ltische Zee gestationeerde 
o nderzeeboten met ballistische rkn uit de vaart worden genomen. 

zestal onderzeeers ·· ····.:··· . . ···1.····. 
\:-::;t!/ \.J•::.7 CiUL.F···-k ·- ···- ,-.-.-::. :; nï ;:-::.~ t~ 

conve n tionele voorstuwing en bewapend met bo v engenoemde rk~;sn. 

Bi;.PJ)J:~.Il.(;; _f.l .... .A.~,"(;;_ç;_t!E.~::: .N.. 

BRON: MIV/K L Int sum 162/89 van d d 2 2 0889 
UK I NTRE P j un i 89 v an d d 288 8 89 

Inmiddel s i s be kend geword e n dat de MD' n CAMD en TUMD ZlJn 
<0:'-E<.m•?.ï"! CJ F: VD F.•CJCI . 

Mogel i jk d at oo k d e MD'n NCMD e n TCMD zul l e n worden sameng 
De voormalige C-CAMD was Kolgen A.I . KUVTUNOV en de voo r mal 1ge 
C-TUMD was Ltg e n V.I. FUZHENKO. 
Wie c ommandant van de samengevoegde MD ' n wordt in nog n1e~ 
bc·'! kenc:l. 

("\ r ··1 tl'·~ T lvt 
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1il i ta i re Dis tri eten 

a. Toestand 

GEHEI M /J~ : ~~/~~ M/~s/f' 
Jt#~ ~"'/"'r/!' 

(1) In de afgelopen maanden ZlJn door verschillende Sovjet mili
taire autoriteiten mededelingen gedaan die duiden op het 
verminderen van het aantal Militaire Districten . 

(2) Beschikbare informatie duidt op een rnagelijke reductie van 
het aantal Militaire Districten van 16 tot 10. 

(3) In de nieuwe structuur zouden de volgende Militaire Distric
ten zelfstandig blijven: 
LEMD, BAMD, MOMD en FEMD, 
en de volgende Militaire Districten steeds tot één nieuw 
district worden samengevoegd: 
BEMD en CPMD; 
KIMD en ODMD; 
TCMD en NCMD; 
URMD en VOMD; 
TUMD en CAMD; 
TBMD en SIMD (zie bijlage A). 

N.B.: Daar waar twee Militaire Districten ZlJn genoemd is steeds 
de eerste de meest waarschijnlijke kandidaat voor onder
brenging · van de (nieuwe) staf. De tweede genoemde gaat 
steeds op in de eerste. 

b. Commentaar 
( 1) Dezerzijds wordt er vanuit gegaan dat deze reconstructie 

past in de algehele herstructurering van de Sovjet strijd
krachten welke zich vooral tussen nu en eind 1990 zal voor
doen. 

(2) Tot nu toe was het Sovjet grondgebied verdeeld in 16 
Militaire Districten. 
De Militaire Districten zijn vooral belast met administra
tieve en organisatorische taken die betrekking hebben op 
mobilisatie, opleiding, oefening en logistieke ondersteuning 
van de eenheden en formaties welke daartoe behoren. De opera
ti one 1 e bevel voering van deze eenheden en format i es is niet 
in handen van het Militaire District, maar van het '"HCOF" 
waarin zij zijn of zullen worden ondergebracht. De (voor.:. 
genomen) reconstructie lijkt dan ook geen invloed te zullen 
hebben op de inzet van eenheden en formaties uit deze 
Militaire Districten in oorlogstijd. 

GEHEIM 
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(3) Naast een verdeling in Militaire Districten kent de SOVJET
UNIE ook een verdeling in luchtverdedigingsdistricten. Naast 
het aanta 1 van 10 komt ook de omvang en 1 i ggi ng van deze 
districten min of meer overeen met die van de nieuwe 
Militaire Districten. 

(4) Voor de volgende bij de samenvoeging betrokken Militaire 
Districten is in 1989 nog een nieuwe commq.ndant benoemd: 
URMD, BEMD, KIMD, TUMD en TBMD. 
In TCMD \verd in 1988 voor het laatst een commandant benoemd. 
De commandanten van de Militaire Districten waarmee zij moge
lijk een combinatie zullen aangaan werden reeds tussen 1985 
en 1987 benoemd. 

c. Voorlopige conclusie 
(1) Hoewel tot nu toe onbevestigd, lijkt een reductie van ·het 

aantal Militaire Districten van 16 tot 10 waarschijnlijk. 
(2) Mogelijk zal de .omvang en de ligging van de nieu\ve Militaire 

Districten min of meer overeenkomen met de reeds bestaande 
luchtverdedigingsdistricten. 

(3) Het moet niet worden uitgesloten dat de staf van de nieuw te 
vormen Militaire Districten zal worden gevormd uit en 
worden gelegerd in die districten waar recent nog een n1euwe 
commandant werd benoemd. In hoeverre zij ook de naam van dit 
Militaire District of enige andere (nieuwe) naam zullen krij
gen is vooralsnog onbekend. 

(~. )De aangekondigde vermindering van het aantal militaire 
districten lijkt vooral voort te komen uit efficiency
overwegingen. E.e.a. werkt kostenbesparend en maakt zeker in 
defensief opzicht wanneer men zou besluiten "land"- en 
"lucht"verdediging te integreren een beter "beheèr" van de 
beschikbare strijdkrachten mogelijk. 

(5) Op de eventuele inzet van_ betreffende strijdkrachten buiten 
het grondgebied van de SOVJET-UNIE, zal het e.e.a. geen 
invloed hebben. Aan dergelijke acties zal in voorkomend geval 
leiding worden gegeven door de zich in de diverse TVDn bevin
dende "HCOFs". 
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SUBORDINATIE 

A. Unilate rale reducties Sovj et Groe~e n van Strijdkracht en 

1. Groepen van Stri jdkracht en 
Recent is van Sovjet zi jde medegedeeld dat per 010889, inmiddels 
de volgende reducties zijn gerealiseerd: 
pe r soneel : 21.000 
tanks: 3100 
artillerie : 383. 

a. Commentaar 

(1) Personeel 
Eerder is van Sovjet zijde medegedeeld dat in 1989 20 . 000 
en in 1990 30.000 man van de 50.000 te reduceren manschap
pen zullen verd1vijnen . De hier aangekondigde 21.000 man 
ligt hier inmiddels dus boven en doet vermoeden dat de per
soneelsreducties althans voor dit jaar zijn voltooid. 
Zoals in eerdere rapportages reeds aangegeven, is de 
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juistheid van deze gegevens nauwelijks vast te stellen . 
De recente troepenrotatie enerzijds en de voortgaande 
reorganisatie van de divisies in de WGF en de CGF ander
zijds maken een vergelijking van de voormalige eri de 
huidige sterkte nagenoeg onmogelijk . 

(2) Tanks 
Door de SOVJET-UNIE is in eerste instantie aangegeven, dat 
in 1989 ~ 2700 tanks zouden worden teruggetrokken. Het is 
op dit moment niet duidelijk waarom dit totaal reeds met~ 
400 tanks is overschreden. Op basis van recente informatie 
uit de SOVJET-UNIE is slechts 50% van deze reducties te 
bevestigen. 
Zoals reeds eerder aangegeven, worden o.a. in de WGF tanks 
omgewisseld (T-80 voor T-64) alvorens te worden terug
getrokken, hetgeen de beoordeling van het een en ander 
sterk bemoeilijkt. 

(3) Artillerie 
Aangezien voor de Groepen van Strijdkrachten geen totaal 
voor te reduceren artilleriesystemen is opgegeven moet het 
geplande potentieel worden gebaseerd op de afzonderlijke 
aankondigingen voor WGF en SGF t.w. 330 en 200. 
De huidige stand van 383 systemen geeft dus aan dat dit 
jaar nog ca 150 artilleriesystemen moeten worden terug
getrokken. Op dit moment is niet aan te geven waar deze 
systemen vandaan zouden moeten komen. 

Onlangs is door de commandant van de WGF aangegeven dat inmid
dels het volgende personeel en materieel is teruggetrokken (stand: 
010789): 
personeel: 
tanks: 
art i 11 er ie: 

11.000 
2100 

150 
Los daarvan v1erd bekendgemaakt dat de volgende eenheden naar de 
SOVJET-UNIE zijn teruggekeerd: 
2x tankdivisie; 
3x luchtlandingsstormbataljon; 
2x amfibische geniebataljon; 
2x NBC-bataljon; 
lx tankopleidingsregiment; 
lx opleidingsschool voor specialisten. 

GEHEIM 
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a. Commentaar 

(1) Personeel 
De hier aangegeven 11.000 man ligt iets boven het aantal 
dat volgens eerdere aankondigingen in 1989 zou worden 
teruggetrokken, n.l.:+ 10.000 man. 

(2) Tanks 
Ook bij de tanks ligt de huidige stand (2100) iets boven 
eerdere aankondigingen, n. 1.: 2000 . Dezerzijds wordt er 
vanuit gegaan dat 50% van dit potentieel ter beschikking is 
gekomen door de terugtrekking van eenheden en de andere 50% 
door de reorganisatie van de resterende eenheden. 

(3) Artillerie 
Door de SOVJET-UNIE is eerder aangekondigd dat in 1989, 330 
artilleriesystemen uit de WGF zullen verdwijnen. De 
huidige stand geeft dus aan dat nog 180 artilleriesystemen 
zullen moeten verdwijnen. Het verschi 1 met het totaa 1 nog 
in de Groepen van Strijdkrachten te reduceren artillerie
systemen (150) is ongetwijfeld te wijten aan het tijds
verschil 1 juli en 1 augustus. Waarschijnlijk zijn in de 
maand juli uit de WGF nog een 30-tal artilleriesystemen 
teruggetrokken. 

(4} Eenheden 

(a) Tankdivisies 
Bij de twee hier opgegeven tankdivisies gaat het, zoals 
bekend mag worden geacht, om 25 Tkdiv en 32 Gde Tkdiv 
van 20 Gde Lr. Zoa 1 s eerder aangegeven \vordt er dezer
zijds vanuit gegaan dat deze divisies zijn ontbonden, 
hun tanks zijn afgevoerd, personeel en artillerie 
slechts deeJs zijn afgevoerd en de pantserpersoneels
voertuigen vooralsnog lijken te zijn gehandhaafd, om de 
reorganisatie bij de achterblijvende divisies mogelijk 
te maken. 

(b) Luchtlandingsstormbataljons 
Door de SOVJET -UNIE is tot nu toe slechts over de 
terugtrekking van twee luchtlandingsstormbataljons 
gesproken. Zo a 1 s in eerdere rapportages reeds aangege
ven, gaat het hier om de luchtlandingsstormbataljons 

GEHEIM 
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van 1 Gde Tklr en 2 Gde Tklr. Aangezien uiteindelijk 
ook de terugtrekking van de luchtlandingsstormbataljons 
van 3 Stootlr en 8 Gde Lr is voorzien, zou het bij het 
"3e" bataljon om de eenheid van een van deze twee 
1egers kunnen gaan. 

(c) Amfibische geniebataljons 
Op basis van eerdere aankondigingen gaat het hier om 
het bataljon van 8 Gde Lr. Waarschijnlijk gaat het bij 
de andere eenheid om het bataljon van 3 Stootlr. 

(d) NBC-bataljons 
Zoals reeds eerder aangegeven gaat het hier om de 
bataljons van 3 Stootlr en 8 Gde Lr. 

(e) Tankopleidingsregiment 
In eerdere rapportage is dezerzijds reeds gesteld, dat 
het hier waarschijnlijk gaat om o/i Tkoplreg/WGF uit 
KRAHPNITZ. 

(f} Opleidingsschool voor specialisten 
Mogelijk gaat het hier om een tankopleidingsschool uit 
MAGDEBURG die dezerzijds niet eerder \verd aangehouden. 

(g} SRBMs 
l~.b.t. de in 1989 terug te trekken 24x SRBM zijn geen 
nadere 1nedede 1 i ngen gedaan. 

Geen nieuwe ontwikkelingen 

4. NGF 

a. Inleiding 

Onlangs werd gemeld dat een zelfstandige NBC-bataljon uit 
WROCLAW behorend tot de NGF de vredeslokatie heeft verlaten en 
is teruggekeerd naar de SOVJET-UNIE. 

b. Commentaar 

(1) Zoals aangekondigd, zullen zelfstandige bataljons behorend 
tot de NGF worden teruggetrokken (zie ook intrep no 13.791/ 

GEHEIM 
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B/Geh). 
Naast het onlangs vertrokken "gemotoriseerde" bataljon uit 
SWIDNICA, is dit het tweede zelfstandige batal"jon dat in het 
kader van de Sovjet reducties wordt teruggetrokken. 

(2) In de NGF wordt d.z.z. als zelfstandige NBC-bataljon aange
houden: o/i NBC-bataljon te WROCLAW. Het moet niet vlorden 
uitgesloten dat het hier om dezelfde eenheid gaat. 

5. Conclusie 

Bij eerdere rapportage is reeds aangegeven, dat hoewel er geen 
directe aanleiding bestaat de SOVJET-UNIE op dit moment en in 
dit ge va 1 te wantrouwen de aangekondigde uitgevoerde reducties 
slechts deels kunnen worden bevestigd. 
Uitgaande van de aankondigingen tot nu toe zouden in 1989 nog: 
een luchtlandingsstormbataljon en~ 150 artillerievuurmonden moeten 
worden gereduceerd. In hoeverre de reductie van 24 SRBMs reeds is 
gerealiseerd is op dit moment niet te beoordelen. 

B. DDR • 

1. Reorganisatie en reducties 

a. Inleiding 

Ook de DDR heeft unilaterale maatregelen i.h.k.v. vermindering 
van de defensie-inspanning aangekondigd. Deze maatregelen zouden 
vóór eind 1990 moeten worden gerealiseerd. 

b. Geplande reducties 1989/1990 (DDR-opgave). 

(1) De defensie-uitgaven zullen met 10% \vorden verminderd. 

(2) Bij de luchtstrijdkrachten zal één regiment \vorden ontbon
den; tevens zullen 50 gevechtsvli~gtuigen buiten dienst wor
den ges te 1 d . 

(3) Personeel 
(a) De personele sterkte van de krijgsmacht zal met 10.000 

man (waarbij inbegrepen 2.000 officieren) worden vermin
derd. 

(b) Voorts zullen 11.500 man, na een militaire opleiding van 
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3 maanden, gedurende 15 maanden in de civiele industrie 
worden ingezet. Dit personeel blijft gedurende deze 
periode formeel in krijgsdienst . 

(4} Materieel 
Aan de landstrijdkrachten zullen 600 tanks worden 
onttrokken. Een deel van dit bestand zal worden verschroot; 
een ander deel zal voor andere (civiele} doeleinden worden 
aangewend. Hiermee zou in mei 1989 worden aangevangen. 

(5} Eenheden 
Vóór eind december 1989 zullen 6 tankregimenten worden ont
bonden, t.w.: 

1 Tkreg/1 Mechinfdiv 
8 Tkreg/8 Mechinfdiv 
4 Tkreg/4 Mechinfdiv 
11 Tkreg/11 Mechinfdiv 
16 Tkreg/7 Tkdiv 
23 Tkreg/9 Tkdiv 

(BERLITZ/POTSDAM}; 
(GOLDBERG/SCHWERIN}; 
(GOTHA/ERFURT}; 
(SONDERSHAUSEN/ERFURT}; 
(GROSSENHAIN/DRESDEN}; 
(STALLBERG/NEUBRANDENBURG}. 

(6} De strijdkrachten zullen na uitvoering van de reducties een 
duidelijk defensief karakter krijgen. Dit zou moeten blijken 
uit: 
(a} minder tanks, doch meer antitankwapens; 
(b} minder genie-overgangsmiddelen, doch meer genie-ver

sperringsmiddelen; 
(c} minder vliegtuigen, doch meer luchtverdedigingsmiddelen. 

c. Commentaar m.b.t. geplande reducties 1989/1990. 

(1} Eenheden 
(a} Militaire autoriteiten van de DDR hebben uitlatingen 

gedaan, die erop wijzen dat de te ontbinden tankregi
menten niet zullen Horden opgeheven, doch omgevormd tot 
gemechaniseerde infanterieregimenten. Mede gelet op de 
formele bekendmakingen omtrent een "defensieve 
structuur", duidt dit op een reorganisatie vari divisies, 
zoals deze zich ook bij de Sovjet Groepen van Strijd
krachten voordoet. Hierdoor zal een gemechaniseerde 
infanteriedivisie vermoedelijk vier gemechaniseerde 
infanterieregimenten bevatten, terwijl een tankdivisie 
vermoedelijk zal bestaan uit twee tankregimenten en twee 
gemechaniseerde infanterieregimenten. 

(b} De aangekondigde ontbinding van tankregimenten heeft 
uitsluitend betrekking op actieve divisies. In hoeverre 
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mobilisabele divisies bij reducties/reorganisaties 
betrokken zijn, is op dit moment derhalve niet duidelijk 
(zie ook volgende paragraaf} . 

(2} Materieel (tanks} 

(3) 

(a} D.z.z. wordt aangenomen dat de EGA-divisies (actief èn 
mobilisabel} tesamen over ca 2570 tanks beschikken. óe 
DDR geeft zèlf echter een totaal-bestand van 3150 tanks 
op. Het verschil à 600 tanks bevindt zich vermoedel ijk 
in depots en opleidingscentra . Het betreft hier hoofd
zakelijk (ongemodificeerde} T-54/55's, doch ook beschikt 
men nog over verouderde PT-76's en T-34's. Vermoedelijk 
zal dit bestand van 600 oudere tanks worden vernietigd, 
dan wel in de civiele sector \vorden ingezet. 

(b) De omvorming van tankregimenten (6x) in gemechaniseerde 
infanterieregimenten zou slechts een reductie van ca 320 
tanks opleveren (Deze tanks zullen vermoedelijk 
"doorschuiven" naar mobilisabele divisies en/of naar 
depots). De ·resterende ca 300 tanks zullen derhalve 
moeten worden gereduceerd door een identieke reorganisa
tie bij mobilisabele divisies (= 5 tankregimenten) en/of 
door een structurele vermindering van het tankbestand in 
depots/opleidingscentra. 

Personeel 
(a) De aangekondigde reductie van 10.000 man is niet per 

krijgsmachtdeel gespecificeerd. Het is derhalve niet 
duidelijk welk deel van deze reductie bij de land
strijdkrachten zal plaatsvinden. 
De reductie van 10.000 man is ca 6% van het door de DDR 
zèlf aangegeven totaal van 173.000 man . 

(b) Het effect van de additionele "11.500 man maatregel" is 
niet vast te stellen. 
Overigens dient men bij de evaluatie van dergelijke 
maatregelen in beschouwing te nemen dat de DDR in staat 
is (o.g.v. verbeteringen in het mobilisatiesysteem} 
mobilisabele eenheden binnen korte tijd (24 uur} op per
sonele oorlogssterkte te brengen. 

d. Uitgevoerde reducties 1989 (volgens DDR-opgave) 

(1) Eenheden 
Drie tankbataljons, afkomstig van 8 Tkreg/8 Mechinfdiv, 
4 Tkreg/4 Mechinfdiv en 11 Tkreg/11 Mechinfdiv. 
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(2} Materieel 
Eind juni zou men reeds ca 100 tanks hebben verschroot en ca 
50 tanks hebben gereedgemaakt voor gebruik in de civiele 
sector. Deze activiteiten vinden plaats in een depot te 
OSTRITZ. 8 Tkreg/8 Mechinfdiv zou o. m. haar tanks naar dit 
depot hebben afgevoerd . 

(3) De personele sterkte van 8 Tkreg/8 Mechinfdiv zou met 100 
man zijn verminderd. 

e. Commentaar op uitgevoerde reducties 

(1) Hoewel de aangekondigde reducties niet volledig kunnen wor
den bevestigd, is er geen reden te twijfelen aan de 
DDR-opgave. 

(2) Aangenomen mag worden dat de huidige reducties (per 010889) 
groter zijn dan tot nu toe door de DDR gemeld is (De laatste 
melding betrof de situatie eind juni). 

(3) Materieel 
De "te ontbinden" tankregimenten beschikken i.h.a. over de 
T -55 ( gemodificeerd) of, wanneer zij behoren tot een tank
divisie, over T-72M. 
De in OSTRITZ waargenomen tanks zijn ongemodi ficeerde 
T-55's. E.e.a. zou een eerder aangeduid "doorschuifsysteem" 
van tanks bevestigen. 

(4) De reductie van de personele sterkte van 8 Tkreg/8 Mechinf
div zou gezien kunnen worden als een tijdelijke verminde
ring i.v.m. de afvoer van een deel van het tankbestand. 
Indien het tankregiment inderdaad wordt omgevormd tot een 
gemechaniseerde infanterieregiment, zou eerder een uitbrei-

.ding van het personeelsbestand moeten worden verwacht. 

f. Conclusies 

(1) Ook de DDR heeft de uitvoering van de voorgenomen reducties 
in gang gezet. 

(2) Er is vooralsnog geen reden te twijfelen aan de juistheid 
van de bekendmakingen. 

GEHEIM 



)· 

GEHEIM 

(3) Het effect van de unilaterale maatregelen kan echter eerst 
op juiste waarde worden geschat, wanneer meer inzicht in de 
voorgenomen reorganisatie(s) is verkregen. 

C. PPA 

1. Inleiding 

Begin dit jaar werden door Poolse militaire autoriteiten mede 
door de gunstige politieke situatie in EUROPA en om landsdefen
sie-inspanning te verlagen reducties aangekondigd. Om de ge
plande besparingen te realiseren zal onder andere binnen twee 
jaar bij de strijdkrachten de personeelssterkte \'lorden ingekrompen 
en· gevechtsmaterieel uit de roulatie worden genomen. Tevens zal de 
bijdrage aan het WP (rret 25%) worden verminderd. Ook zal worden 

. gestreefd naar een kwaliteitsverbetering van het leger met minder 
eenheden dan voorheen. 

2. Reducties 1989/1990 (cfm Poolse opgavel 

a. Personeel 
.In de afgelopen twee jaar ('87/'88) zou de personeelssterkte met 
15.000 man zijn ingekrompen. In de komende twee jaar zal de 
huidige (jan '89) sterkte van 347.000 man met nog eens 40.000 man 
worden verminderd. 
Voorts zullen ook de troepen die tot het ~1inisterie van Binnen-
1 andse Zaken behoren worden gereduceerd, waarbij onder andere 
de sterkte van de grenstroepen tot de helft wordt ingekrompen. 
Reducering van het personeel van de strijdkrachten zal plaats
vinden door: 
- vroegtijdig ontslag van oudere militairen; 

het aantal dienstplichtigen te verminderen; 
- voornemens om de dienstplicht te verkorten. 

Minder reservisten zullen voor oefeningen \·lorden opgeroepen en 
er zal in het geheel een beperking van oefeningen plaatsvinden. 
Er zal meer gebruik worden gemaakt van simulatoren. 

b. Materieel 

(1) Aan materieel zouden in 1987 en 1988 uit de roulatie zijn 
genomen: 

GEHEIM 
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419 tanks; 
- 225 pantserpersoneelsvoertuigen. 

(2) M.b.t. het bestand per 010189 en de daarop uit te voeren 
reducties in ' 89/'90 i s het volgende ove rzicht bekend 
gemaakt: 

Januari 1989 Reduct ie Per 1991 

Tanks 3330 850 2480 
BMP's en gepantserde 
transportvoertuigen 4855 700 4155 

- meervoudige raket -
artillerie, kanonnen 
en mort i eren 3065 900 2165 

Het uit de roulatie genomen materieel zal na demontage van 
bruikbare onderdelen en bewapening worden verschroot of 
overgedragen aan de civiele sector voor gebruik in de 
industrie. 

c: Eenheden 

( 1) 

(2) 

6 Luchtlandingsdivisie en 7 Zeelandingsdivisie zijn in de af
gelopen jaren tot brigades gereorganiseerd. 
In de laatste twee jaar is 3 Mechinfdiv/PWMD en 9 Mechinf
div/PWMD ontbonden. Dit jaar zullen nog twee divisies 
(2 Mechinfdiv/PSMD en 15 Mechinfdiv/PPMD) worden opgehe
ven en twee andere divisies (10 Tkdiv/PSMD en 16 Tkdiv/PPMD) 
\'lorden teruggebracht to~ 15% van hun organieke sterk te. 
Eerstgenoemde gemechaniseerde infanteriedivisies zijn of wor
den omgevormd tot "logistieke bases". 

. . 

Voor eind 1990 zullen .:!:_ vijftig eenheden worden ontbonden, 
waaronder ca twaalf verschillende regimenten zoals tank
en artillerieregimenten. 
Tevens zal voor dezelfde datum navolgende eenheden van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken worden ontbonden: 
- vijf brigades; 
- één gemotoriseerd regiment; 
- één zelfs~andig bataljon; 

vijftien bataljons die organiek zijn ingedeeld bij andere 
formaties; 

- dertig kleine sub-eenheden. 

GEHEIM 
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(3) Het aantal staven en opleidingsinstituten te verminderen, 
o. a . door het onderbrengen van de luchtstri jdk rachte n en de 
luchtverdediging onder één commando , en doo r het samenvoegen 
van verschillende scholen en opleidingscentr a . 

(4) In de toekomst wordt het aantal eenheden niet alleen geredu
ceerd, doch zullen deze ook mogelijk over meer beroepsmili
tairen beschikken . 

(5) Meer eenheden zullen in de toekomst slechts in stand worden 
gehouden met uitsluitend een kernstaf. 

(6) 

(7) 

( 8) 

Meer dan dertig territoriale, genieconstructie- en weg- en 
spoorweg-genie-eenheden zullen worden gereorganiseerd tot 
eenheden van de civiele verdediging. Deze worden ingezet 
t.b.v. diensten en produktie ter verbetering van de economie. 

Een operatief/tactische raketbrigade zal worden opgeheven. 

Naast de twee gemechaniseerde infanteriedivisies die in de 
voorafgaande jaren zijn ontbonden werd vanaf maart 1989 tot 
heden melding gemaakt van de 
eenheden: 

1 Transportoplreg/PPA 
- 13 Tkreg/10 Tkdiv 

60 Tkreg/16 Tkdiv 
11 Tkbat/7 Kustverdbrig 

- een raketartilleriebrigade 
Artyl er i i ) . 

ontbinding van de navolgende 

OLESNICA; 
OPOLE; 
ELBLAG; 
SLUPSK; 

(erenaam: 2 Lyzyckiej Dywizji 

3. Commentaar m.b.t. eenheden 

a. 3 Mechinfdiv/PWMD en 9 Mechinfdiv/PWMD 
3 Mechinfdiv en 9 Mechinfdiv van PWMD zijn (CAT C2) divisies met 
verouderd materieel en slechts een beperkte personele bezetting. 
Hoewel volgens Poolse uitspraken deze twee divisies reeds tv1ee 
jaar geleden zijn ontbonden, werd begin dit jaar pas bij enkele 
manoeuvreregimenten waargenomen dat oudere tanks van het type 
T -34 werden ontmanteld. Sommige kazernes waar eenheden van deze 
divisies zijn gelegerd staan leeg of zijn zeer verwaarloosd. 
In het algemeen wordt aangehouden dat in PWMD, 1 Mechinfdiv, 
3 Mechinfdiv en · 9 Mechinfdiv met de aldaar gestationeerde steu
nende- en logistieke eenheden samen een leger kunnen vormen. Als 
gevolg van het ontbinden van 3 Mechinfdiv en 9 Mechinfdiv be-
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schikt dit 1 eger momenteel slechts ove r één gemechani seerde 
infanteriedivisie . 

b. 2 Mechinfdiv/PSMD en 15 Mechinfdiv/PPMD 
Zowel bij 2 Mechinfdiv/PSMD als 15 Mechinfdiv/PPt~D ZlJn er aan
wijzingen dat bij deze divisies ook een aanvang is gemaakt met 
het ontbinden van hun gesubordineerde eenheden . 

c. 10 Tkdiv/PSMD, 16 Tkdiv/PPMD 
Zov1el bij 10 Tkdiv/PSMD als 16 Tkdiv/PPMD werd in de laatste ja
ren het materieel gemoderniseerd . Door het onttrekken van 13 Tk
reg/10 Tkdiv en 60 Tkreg/16 Tkdiv beschikken deze divisies nu 
ieder over twee tankregimenten en één gemechaniseerde infanterie
regiment. Het inkrimpen van deze· tankdivisies tot 15% van hun 
organieke sterkte betekent dat 10 Tkdiv en 16 Tkdiv in de nabije 
toekomst mogelijk wordt gereorganiseerd tot een mobilisabele 
eenheid. 

d. 1 Transportopleidingsregiment 
D.z.z. wordt aangehouden dat in OLESNICA 1 Ststvzreg/PPA is 
gestationeerd; het moet niet worden uitgesloten dat het hier om 
dezelfde eenheid gaat . 

• 1 Ststvzgreg uit OLESNICA verzorgde in het algemeen de rij
opleidingen van chauffeurs voor zowel wiel- als pantserper
soneelsvoertuigen in PSMD. Naar alle waarschijnlijkheid zullen 
rijopleidingen van deze chauffeurs voor eenheden in PSMD nu 
elders bij andere rijopleidingscentra in het land plaatsvinden. 

e. 11 Tkbat/7 Kustverdbrig 
(zie vorig SWL, verslagperiode 010589 - 010789) . 

f. "Operatief-takti sche Raketbr i gade" 
Medio maart '89 werd in open bronnen melding gemaakt van de 
opheffing van een operatief/taktische brigade. Uit de artikelen 
was op te maken dat het naar alle Haarschijnl ijkheid gaat om 
32 Scudbrig/PWMD uit ORSZYSZ. Het uit de bewapening halen van 
grond-grond geleide wepensystemen van Poolse raketeenheden is tot 
zover bekend niet aangekondigd. De mogelijkheid bestaat dat de 
lanceerinrichtingen van deze brigade over andere Scudbrigades 
wordt verdeeld. 

4. Commentaar m.b.t. materieel 

Anders dan bij Sovjet landstrijdkrachten zijn er geen aaniVijzingen 
hoe een eventuele nieu1·Je configuratie van een tank- of gemechani-
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seerde infanteriedivisie wordt samengesteld. Uit het Poolse opgegeven 
materieelbestand per 1991 kan momenteel dan ook geen beoordeling 
worden gemaakt hoe dit materieel over de eenheden wordt verdeeld. 

5. Conclusies 

a. Zoals het zich laat aanzien is bij de PPA een begin gemaakt met de 
aangekondigde reducties. 

b. Het is op dit moment echter niet mogelijk om in absolute termen de 
consequenties van de unilaterale reducties tot in zekere mate van 
detail aan te geven. Dit is eerst mogelijk nadat een nadere speci
ficatie van de voorgenomen/uitgevoerde reducties en de daarna 
samenhangende eventuele reorganisatie is verkregen. 
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BRON~ MlD/KL Inteum n~ 091189 van dd 120589 

Betreft gegevens van twee-daags be;oek van 
van Buza, BAKER, aan MOSKOU en besprekingen 
en Partijleider GORBACHEV. 

de Amerikaanse Min 
met Sovjet President 

Gorbachev verklaarde op 11/5 dat de SU nog vóó~ ei nd 

mFé•t. 

(Je::.!:: 
500 zal verminderen. 
op het geb van conventionele 

voorstellen gedaan: 

C·i t 
'·-' L.' 

Tot 1997 zouden NAVO en WP elk hun trnsterktes met één mil j oen 
man moet~n verminderen. 
'·-.) " : ..... J " i::) " d E·:· c:: D r··~ \/ f.·::· n t. .i. c r·i c-:, 1 r::::· 1:::; l-:-:- ~-· . .J .:::·{ p [-::· r·, i n <;.) ~:~ C:) u. t~} :::..:: -:-::. t r· t-::· E' -r c:! rn D t::·! t .... :·: , ! ~-.... l , :: r··· d t:-:· r .. : 
naar de volgende plafonds voor NAVO en WP in 1977: 
l " ~S ~~; fJ .. E) [j EJ ïn i J r .. , ~~ J " ~.=.=_=! D ~J {:·:t \.I \/ J t (~J r·, , l .. ·:;;-·l?! F! J···i E-:' J. .i ·· ~==· , ;:·:: F:l " tZl Fi QJ ~:: :..-.... ! .::\ r··· t:-:·:' ... ) 
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In een eerste reactie heeft BAKER verklaart dat het jongste 

verleiden tot het openen 
wpns niet ver genoeg qaat om de 

van onderhandelingen over deze ca 

Dezerzij~s wordt er vooralsnog van uitgegaan dat GORBAI:HEV met de 
500 SNF-wpns bedoeld heeft: 

SU in de Groepen van skn in Europa en het Europees deel van de SU 
over ca 1.200 beschikt. 

Naast de eenzijdige vermindering van 500 SNF-wpns heeft de SU de 
VS tevens aangeboden om tot 1991 284 SNF-TEL's, 166 gevvltgn en 
~:.':, (j '''· r·; k t·ë: r·· l" .. !,:":"l r·· t ( d U i':l. 1 C:: El pEt !:::. l E• , \/Et n i'~ ·f .1. ~:, ~;:: fïi lH ·-;:- ) \/El r·, , ... , f:.:> t:. CJ r·· c:; r··; U CJ fD J:::: ·•· o:•.• , 

de NBWP-landen terug te trekken op voorwaarde dat de VS ook 
besluiten tot zo'n stap. 

Over bovengenoemde op 11/5 gedane Sovjet voorstellen m.b.t. SNF
wpns is schijnbaar enige verwarring ontstaan. 
Na gevraagde opheldering blijkt te worden bedoeld: 
284 gevkoppen voor SS-rksysn, 166 gevkoppen voor kernwpns die per 
vltg kunnen worden ingezet en 50 nucleare artgranaten, te 
verschieten door art met een kaliber vanaf 152mm. 
Bevestiging hiervan dient te worden afgewacht. 

Na kennisname van de tekst van de op 11/5 gedane Sovjet voorstel
len, gepubliceerd in de IZVESTIA van vrij 12/5, kan het gestelde 
in intsum 092/89 (ZIE HIERBOVEN) worden bevestigd. 
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het WP ZlJn op 23/5 nieuwe voorstellen 
gedaan m.b.t. de conventionele skn. 
Daarbij zijn plafonds voorgesteld voor trn en wpns die buiten het 
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uitr die zij totaal 
lidstaten van het 

4000 sn ar t en 7500 
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WP zou geen en~el 

1...) C:) c:; r · \/ 1 t:. u i ... , ~:-:·:' n ! ... , (·:-:·:' J .i .. .i ::::. d ~-:·t t:. t• .. E: ::;:. p :::;; ~~:_:• 171 E·:' r·; {:, Q) (?) .. 

D0 perc s t erkte bui t e n h(·::-!t. e igen grond geb mag 
dan ma~ 350.000 man. 

land nog meer oan 

Presiderit BUSH van de VS heeft eerste reactie positief 
g ereag e e rd op het voorstel en daarian toegevoegd dat de genoemde 
ci j ·fE:'(· ;~:. di.c!···d:·. l·, l l t !<..• f ~~~·._q-_1 t . J __ ; ·~•: I '-~ t. : fi \.!C)C) !'"·:::.t:.E, J.1t:·r·, l.iç_;t~:.H:'r··i" 
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Op 251Z!489 zi j n e e n a,:;.. nt-:::~.1 ''zuivt:.• r .. inÇJË•n'' in he t Centrale Comite 
van de Commu ni stische Parti j v an de Sovjet Uni e doorgevoerd. 
Deze mutat i es bet~e ffen o.a. : 

de voorma li g e CGS, de MSU Ogark o v ; 
de voo~malige MinDef, de MSU Sokolov; 
de voormalige Opperbevelhebbe~ Verenigde WP skn, MSU Kul ikov. 

Volgende functionarissen zouden eveneens hun lidmaatschap van he t 
Cen t ra l e Comite van de CPSU hebben ve~loren: 

Lrgen Altunin, voo~malig Plv MinOef en Hfd Civ Verd ; 
- Lrgen Ge~asimov, voormalig C-HCOF TVD zw Eu~opa; 

Lr·· Çi <·~r·, c:~ r· :i. b k c::rv ' /Clr:. r më•] l CJ ( ·~: I..'F: r-E,r-, J q ei (;• c:; ': ,-, V ,::,r·; r ·; F:: t [!.,!F' ; 
- Lrgen Zaytsev, voormalig C-HCOF TVD Zuid; 
-··· Lr· qE~n }\/E!IlDV !::'.kiy, \/Dor·mE•.lif;J F' lv f'1ir·;De··i' E'r·; C:::--Lö,<:".k n v"' '' de t:::L.! ; 

MSU Kurk o tkin , voormalig Plv Mindef en C-Aw Diens t e n; 
Lrgen Petrov , voormalig le Plv MinDef. 

De hui dige C-HCOF TVD zw Europa, de Kolg e n DSIPOV i s 
volwa a rd i g lid van het Centra l e C:::omite van de C:::PSU. 
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Verslag van EOC-waarneming in POLEN 

1. Van 27 tot en met 30 juni j. l. vond in POLEN een PPA-oefening 
plaats, waarbij als uitvloeisel van de EOC-accoorden van STOCKHOLM 
waarnemers waren uitgenodigd gedurende de peri ode 27 tot en met 29 
juni. 
De hierna volgende tekst is een uittreksel van het verslag van de NL 
waarnemers . 

. Het gepresenteerde dient te worden beschouwd als ongeëval ueerde infor
matie. 

2. Algemene gegevens (zie ook bijlage A t/m E) 

a. De êênpartij divisieoefening "ORlON" stond onder leiding van 
gener.àal-majoor HENRYK SZUMSKI ~ commandant van het Silezische 
Militair District. 
Het betrof in deze oefening de 11 Tankdivisie, be staande o.m. uit 
42 Mechinfreg, 3 Tkreg (gesimuleerd), 8 Tkreg en 29 Tkreg . 

b. De oefening speelde zich geheel af op het oefenterrein ZAGAN, 
dat voor het grootste deel is begroeid met bossen en waarin zich 
enkele grotere open, vrij~1el kale terreindelen bevinden, waarop de 
manoeuvres plaatsvonden. 
Het oefenterrein was voorzien van vele bunkers en lvaarnemings
torens. Klaarblijkelijk worden (delen van) het oefenterrein ook 
gebruikt voor artillerie- en tankschietoefeningen. 

3. Opzet 

De oefening .was een verdedigingsoefening met respectievelijk de 
fasen: 

a. verdedigingsvoorbereiding; 

b. verdedigend gevecht vanuit opeenvolgende verdedigingslijnen 
door het weerstand bieden aan de aanvallende vijand en vernie
tiging van de vijand; 

c. de tegenaanval teneinde het verloren gegane terrein te heroveren. 

GEHEir4 
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4. Optreden landstrijdkrachten 

Van een daadHerkel ijk optredende oefenvijand is in deze 
oefening niets waargenomen. Het geheel leek het meest op 
een volgens een strak tijdschema geregisseerd toneelstuk 
met achtereenvolgende scènes, elk in ander decor. In elke 
scène was er een bepaa·l d scenario, waarin uitsluitend 
het eigen optreden werd toegelicht en gedemonstreerd. 
Hierbij opvallende aspecten ~varen: 

a. 

b. 

Alle opstellingen waren ingegraven en voorzien van 
(veelal) vers rondhout ter versterking; slechts bij 
uitzondering v1aren er verwisselopstellingen en af
wachtingsopstellingen voorbereid. 
Aangezien de meeste opstellingen in volstrekt open 
terrein waren gelegen, zou elke beweging in het 
zicht en dus het vuur van de vijand moeten plaats
vinden. 

Zowel de verplaatsingen gedurende het verdedigend 
gevecht, als het aanvallend gevecht vonden plaats 
met gehele eenheden, zonder dat er sprake ~'las van 
onderlinge steun van de manoeuvre-eenheden. 

c. Er was sprake van een zeer uitgebreide vuurvoor
sten ing bij alle demonstraties; ook bij de aange
kondigde oefening "Live Firing" werden vuurvoor
sten ingen toegepast, zodat er nauwelijks inzicht 
werd verkregen, wat scherpe en oefenmunitie was. 

d. Het getoonde nachtschieten was volledig onbegrijpe
lijk; dit kwam met name, doordat de voorbereiding 
op het nachtschieten niet werd getoond, hoe~·1el het 
programma hierin had voorzien. Er vlas geen enkel 
inzicht in de baanopbouw, de doelopstelling en de 
afstanden waarop werd geschoten. Het gevechtsvel d 
werd verlicht door gebruikmaking van een vliegtuig, 
dat naar schatting! 1! ä 2 km vóór de voorste lijn 
eigen troepen z.g. flare·s neerliet. Doelen konden 
echter niet worden 1vaargenomen. Overigens de daar 
aanwezige T-72 tanks vlaren voorzien van infra-rood
app.aratuur dat zeker geen schootbereik heeft boven 
de 800 ä 1000 meter. Het effect van het schieten 
moet derhalve als vrij zinloos 1vorden gekenmerkt. 

GEHEIM 
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e. V.w.b. de gevechtsdrill bij het tankschieten is er 
geen vuurleiding waargenomen; ogenschijnlijk scho
ten de tanks willekeurig zonder dat er een bepaalde 
organisatie of leiding bleek. Ook de schietdrill 
van elke afzonderlijke tank was niet duidelijk; 
tussen het eerste en een volgend schot verliepen 
peri oden van .:!:. 25 seconden tot 2 of meer mi nu ten. 
Van een bepaalde gevechtsactie is derhalve niets 
gebleken. 

f. 

Al met al leek ook het schieten met scherpe (?) 
· munitie meer op een vuurvoorstelling, waarbij 

schieten als fenomeen werd gedemonstreerd. 

Van de gevechtsondersteunende en 1 ogi st i eke eenhe-
den werden waargenomen: 
(1) regimentsartillerie (2S1); 
(2) elementen van de divisieartillerie (SA-6, FROG 

en een batterij, bestaande uit 6x BM-21 en 6x 
DANAIs); 

(3) genie-eenheden t.w.: 

(4) 

(a) mijnruimmiddelen waaronder het maken van 

(b) 

een 
alle 

openingen in mijnenvel den met een z.g. 
springketting gelanceerd vanaf een T-55; 
een mobiele bruggebouweenheid met hei
machine, vlaarmee in .:!:. 2 uur een brug, 
klasse 60, van 40 meter over een water 
met maximale diepte van 5 meter kan wor
den gebouwd. 

divisiedoorvoerhospitaalbataljon, waarin 
disciplines waren ondergebracht zoals: 
ontvangst- en selectie; 
operatiekamer; 
tandartsruimte; 
isoleerruimte voor overspannen patiën
ten; 
1 aboratori urn; 
apotheek; 
verpleegruimte. 

Volgens zeggen bestond dit hospitaal op de 
bataljonscommandant na compleet uit reserve
personeel, dat voor deze oefening vlas opgeko
men. 

(5) een regimentsherstelcompagnie in bedrijf; 
waarbij allerlei reparaties werden uitgevoerd 
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aan opvallend schoon materieel. Op een 
daarover gestelde vraag v1erd geantwoord, dat 
dit materieel direct na de verplaatsing naar 
de herstelcompagnie vlas gebracht (?). 

g. Van alle waargenomen objecten zijn vele dia's 
gemaakt, die aan de i~ID ter beschikking zijn ge
steld. 

Optreden luchtstrijdkrachten 
Gedurende diverse fasen van de oefening werden grond
operaties ondersteund vanuit de lucht. Dit zowel in de 
vorm van jachtvliegtuigen (FITTERs) als helicopters 
(HINDs). FITTER-operaties omvatten zo~1el het gesimuleerd 
afwerpen van bommen als het gesimuleerd afschieten van 
raketten en/of het gesimuleerd schieten met boordka
nonnen. Ingezette vliegtui gen voerden doorgaans meerdere 
"passes" uit vanuit verschillende richtingen. Initiële 
tormati~s omvatten 4 vliegtuigen, die in het ope~a
tieterrein opsplitsten in 2 x 2. Geschatte vlieghoogten 
varieerden van ca. 200 tot ca. 500 vt (minimum hoogten). 
Een overeenkomstig beeld vormden de HIND-operaties, 
m.d.v. dat deze helicepters op aanzienlijk geringer 
vlieghoogten opereerden. Voorafgaande aan de tegenaanval 
werd "Live Bombing/Live firing" beoefend door zowel 
jachtviiegtuigen als helicopters. Verkenningsvluchten 
werden niet waargenomen. Gerede twijfel bestaat of het 
opgegeven aantal jachtvliegtuigen (42, waarvan ca. 14 
verkenning) en helicepters (70) daadwerkeiijk aan de 
oefening heeft deelgenomen. Waarschijnlijk is de deelname 
aanzienlijk geringer geweest. 

Mogelijkheden tot het waarnemen van materieel en het 
voeren van gesprekken 
Het programma maakte het mogelijk vrijwel alle elementen 
van een divisie te zien. 
Hierbij 1verd regelmatig de mogelijkheid gegeven uit te 
zwermen over het gepresenteerde per waarnemingspunt. Het 
fotograferen in voertuigen was veelal niet mogelijk. In 
enkele gevallen kon in de voertuigen worden gekeken, 
waarbij opvallend weinig uitrusting aanwezig was. In de 
statische opstellingen was deze buiten het voertuig in de 
loopgraven en onderkomens ondergebracht. 
Er kon met iedereen worden gecommuniceerd. Vragen werden 
in het algemeen open en prompt beantwoord. 

GEHEIM 
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7. Eindconclusie 
De oefening "ORlON" kan alleen als demonstratie \'iorden 
gekenschetst en ni e·t als oefening. De demonstratie werd 
gedisciplineerd en goed geregisseerd uitgevoerd. 
Het optreden en de gevechtsdrill vol deden niet aan de 
standaard, zoals dat bij de NL krijgsmacht wordt beoe
fend. Niet duidelijk is of dit het gevolg is van de 
demonstratieve wijze van uitvoering. 
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