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Situatie/Verwachtingen
a. Spionage

1l) Huidige toestand,
(2) Verwachtingen

d.

geen bijzonderheden
geen bijzonderheden

b. Subversie
(D Huidige toestand:

- de aangekondigde picket-line/blokkade op 1-10 bij
DAF-Special Produkts te Geldrop heeft plaatsgevon-
den. Ongeveer 20 aktievoerders maakten met spandoe-
ken en pamfletten duidelijk tegen de leveranties v<
dit bedrijf aan Turkije te sijn. Twee personen
werden wegens het kalken van leuzen gearresteerd.

(2) Verwachtingen :
- op 12-10 a.s. vindt er een boottocht plaats
georganiseerd door het komitee "Laat het.Lauwersmee
niet schieten" naar de onveilige zone van het wad i
het Lauwersmeer om aldaar naar scherven munitie te
soeken en deze -in te leveren bij de C. van het kamp
Op deze dag vindt geen schietoefening in het gebied
plaats. De verwachting is dat een en ander geen
problemen zal opleveren voor de KL.

Sabotage
(D Huidige toestand: geen
(2) Verwachtingen •' geen

Terrorisme^
d) Huidige toestand: geen
(2) Verwachtingen : geen

bijsonderheden
bijsonderheden

bijsonderheden
bijsonderheden

2• Conclusies en aanbevelingen
a. Spionage .- geen bijsonderheden
b. Subvoroic : liet bij de verwachtingen genoemde

komitee "Laat het Lauwersmeer niet
schieten" wordt gedragen door een
breed front van organisatiea, die
sich richten tegen de overlast van
Defensie in het Lauweremeergebied.
Tot de deelnemers behoren aowel
vissers als anti-rnilitaristen. Het
wad is geen verboden gebied als er
geen schietoefeningen plaatsvinden.

. •' geen bijzonderheden
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V.ersendlijst Exeroplaarnummer

HMID/KL-B
PHMID/KL
HSV MID
G2 NTC
Staf l LK sectie G2
G2 NLC
C 111 CIDET
C 449 CIDET
C 450 CIDET
C 451 CIDET
HSMID Oplri C
HOpn/Las
HMID/KM-B
HMID/KLu
PHMID/KL-B
Hgur Bi32,Dienst Staf J04AR

451
plg Lb

Cidet

SITCEN/MID/KL-B

Reserve

_
Plg Lb

Cidet

l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

18
19

20, 21 en 22


